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日 時  12 月 3 日(土)  午後 2 時 30 分～5 時 45 分 

                         (一般公開の講演は４時から) 

場 所  町田市生涯学習センター(まちだ中央公民館) 

6 階 視聴覚室 

講 演   「外国語とのかしこいつきあい方」＜公開＞  

講 師  木村護郎クリストフ氏 

             

 ★ ４時からの講演は一般の方にも公開して行います。 

      ご家族やお友達など会員以外の方にもお知らせください。 

 

❤ 皆様のご参加をお待ちしています ❤ 

 

 

        ザメンホフ祭終了後６時より忘年会を行います。 

参加希望者は久場さんまでご連絡ください。 

 

場 所 シェ・プルミエ(ホテル町田ヴィラ内) 

費 用 ４0００円(ドリンク 1 杯付) 

 

 

       2016 年 11 月 

忘年会

ほ 
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第 101回世界エスぺラント大会報告 

 

 

 

 

 

スロバキアのニトラでの UK に参加して 

久場 俊男 

UKの参加は８回目になるが、それなりに楽しい、有益な UKでした。 

今までは Paroligaj Lecionojの初級クラスには何となく参加していなかったが、実にわ

かりやすい、楽しい授業でした。今回は、前置詞の使い方であったが、当然エスペラン

トのみであるがわかりやすく、日本においてもこのように全てエスペラントで行われたら

非常に効果が上がると思う。いつも、わからないながらアフリカにおけるエスペラント活

動、アジアにおいてエスペラント活動をどう発展させるかという分科会に出席しているが、

究極のところ、経済力、お金の問題になるのではなかろうか。アフリカの分科会の後、

活動報告を５ユーロで販売しており、それを購入することで活動資金に寄与したつもり

でした。 

会場は、農業大学の階段教室で行われた。円形ホールも４～５百人が入れる立派な

大学で、ホテルも隣接しており便利でしたが、開会式、閉会式の会場は、バスで１０分く

らいの体育館で、Internacia Muzika Festivalo と Nacia Vespero の会場は徒歩で１５分く

らいの市の公園で行われた。雨の時はどうするつもりだったのか心配でした。また、イン

テルナツィアは素人芸が楽しみでしたが、ナツィアのようなプロと思われる人が多く、二

度ナツィアを見るようで残念でした。 

スロバキアがなぜチェコと分離したのか、国の特色も良く分からなかったが、ニトラと

いう、首都ではない場所のせいか、格差の見られない、また、物価の安い良い面しか見

られませんでした。 

カルバリ山教会というところは小高い山の麓にあり、山の頂上には、十字架と二人の

罪人の実物があり、ゴルゴタの丘の再現にはびっくりしました。プラハにあるフスの銅像

は広場の真ん中にあり、観光客に囲まれている様はイメージといささか違っていました。 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Miaj favorataj aferoj 

                   Lilio     

La Internacia Esperanto-Muzeo , Vieno 

Internacia Esperanto-Muzeo troviĝas en la centro de Vieno. Ĝi estis establita al iniciato 

de Hugo Steiner, kiu ĝin fondis en 1927. 

Kiam mi vizitis la Muzeon, la funkciulo deĵoris kaj du manipulantoj pri komputiloj 

La 101-a Universala Kongreso de Esperanto okazis de la 23a ĝis la 30a de 

julio 2016 en Nitro, Slovakio. Aliĝis al ĝi 1253 personoj el 60 landoj.  

El nia klubo s-ino Ueno kaj s-ro Kuba partoprenis en ĝi. 

  

 



 3 

laboris en la ĉambro. Do, li klarigis pri nuna laboro per komputilo al ni (Ges-roj 

DEMOUY, du svisaj esperantistoj kaj mi). Surprize al mi, arkivaj kaj datumaj dosieroj 

pri esperantaĵo jam estas ekcifereciganta. Kaj mi petis de li, ke mi volas sperti 

dokumenton pri Japanio. Tuj li montris al mi ĝin, nome ‘La Revuo Orienta’ en la jaro 

1937 aǔ ’38.  La sceno sur la komputilo estis neatendita okazaĵo, ĉar mi tute ne imagis 

renkonti japanan revuon for de la lando.   

Mi aldonas la renkontiĝon kun svisaj esperantistoj. La du s-inoj jam staris antaǔ 

akceptejo de la Muzeo. S-ino Martine, mia amikino, tuj alparolis ilin. Komence ili gaje 

salutis per kelkaj esperantaj vortoj, kaj ili momente ŝanĝis la lingvon de Esperanto al 

franca. Tiaj okazaĵoj aperis dum la UK, ĉar relative multaj gefrancoj troviĝis ie ajn en la 

kongresejo. Tamen la scenoj tre interesis min, kvankam mi tute ne komprenis ilian 

babiladon en franca lingvo. Martine raportis tuj post la babiladoj kun gefrancoj. Kaj mi 

konis la situacion pri iliaj aktualaĵoj. La bela franca prononcado ĉiam tiklis miajn 

delikatajn orelojn .  

Tiel pasis mia amuza tempo en Vieno. Kaj ni veturis al Nitro en Slovakio per buso.  

 

La 101-a UK , Nitro 

 Mi prezentos du tre bonegajn kunsidojn. 

 ☆ Kleriga Lundo 

La prelego okazis en klasoĉambro, kiu estis mezgranda. Malgraǔ tio multaj 

partoprenantoj jam kolektiĝis en la tempo, kiam mi eniris en la ĉambron kelkminutojn 

antaǔ la 9-a. La preleganto estis juna sinjorino, Lýdia Machová kaj la temo estis jene; 

‘Kiel efike lerni fremdajn lingvojn’. Laǔ la kongresa libro ŝi estas profesia interpretisto 

en Slovakio, parolas 10 lingvojn (8 el tiuj flue). Mi kun granda intereso partoprenis. Ŝi 

donis al ni, ĉeestantoj, plurajn konsilojn, ĉefe 4 elementojn; amuziĝo, kvanto, frekvento 

(ripeto), sistemo. Post la prelego mi konkludis el ŝia prelego, ke lernantoj pri fremdaj 

lingvoj penadas senĉese kaj devas koncentriĝi al lernado dum konstanta tempo.  

☆Tago de Lernado 

 Lastatempe aperas diversaj instrumanieroj, ekzemple pertelefonaj kaj perinterretaj 

kursoj. La juna lernanto prefere lernas Esperanton per modernaj aparatoj. Do, 

klasĉambraj kursoj ne plu estas nura loko de scioj por lernantoj (Ankaǔ en nunaj ordinaraj 

lernejoj evidentiĝas sama fenomeno). Pro tio la estraro de ILEI organizis la Tagon de 

Lernado. Mi aǔskultis kelkajn prelegojn, unu el kiuj d-ro Duncan Charters parolis pri la 

Tago de Lernado (la enkonduko al la temo). La parolo de d-ro Duncan prononcis tre klare 

kaj estis facile komprenebla. 

 Alia estis la prelego de d-ro So Gilsu, kiu prelegis pri la valora rolo de Esperanto en 

la nuntempa mondo. D-ro So prezentis sian opinion pri Mondaj Heredaĵoj, kiuj ankoraǔ 

restas en eksregadaj landoj. Laǔ lia opinio pri ĝi, estas bone, ke la Mondaj Heredaĵoj 
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restu en nunaj konservejo. Ĉar ekskoloniaj landoj postulas, ke eksregadaj landoj redonu 

tiajn valoraĵojn. Tial la temo estas adekvata nun,mi pensas.  

Eventoj kaj fakkunsidoj en ĉi-jara UK estis malmultaj kompare kun la lasta UK. Tamen 

ŝajnas al mi, ke la partoprenantoj gustumis intimajn interrilatojn. 

 

La ILEI-Konferenco, Nyíregyháza 

Tre plaĉis al mi la ILEI-Konferenco, en kiu la lokaj organizantoj planis ekskurson por 

viziti naskiĝlokon de Kálmán Kalocsay (Kolomano Kalocsay, Hungaro, kuracisto, 

redaktoro de la revuo ‘Literatura Mondo’ kaj la ĉefa figuro en Esperanta poezio). La loko 

estis kvieta urbeto ĉirkaǔita de verdariĉa monteto. La urboestro akceptis nin el 

diverslandoj kun aperitivo (la urbo situas apud tre fama loko de vino, Tokaj). Fine de la 

ekskurso la ekskursanoj gaje interamikiĝis en kelo, gustumante vinon aǔ babilante en 

Esperanto. En la kelo vervo saturis per la reala apero de mondo de Esperanto.  

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

  

 

「通い合う地球のことば 国際語エスペラント」の最新版が日本エスペラン

ト協会から当会あてに贈呈されましたので、会員の皆様に一冊ずつ郵送または

直接お配りしております。一般の方にエスペラントを紹介するための冊子とし

てご活用ください。 

 

[訃報] 

2007 年まで当会会員だった小山政子さんが 9 月 2 日逝去されました。謹ん

でご冥福をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEBRIETO 2016 年 11 月 3 日発行 第 155 号 編集・発行 町田エスペラント会編集部 

編集後記 

☆ 今号は前回掲載できなかった世界大会の報告を掲載しました。皆さんも

体験談を AMEBRIETO に投稿してみませんか。日・エス文どちらでも構い

ません。原稿をお待ちしています。(M)  

☆ 次号の発行は 1月の予定です。 担当は早川さんです。 

お 知 ら せ 


