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日 時  12 月 1 日(土)  午後 1 時 30 分～4 時 45 分 

場 所  町田市生涯学習センター 6 階 学習室 3、4 

内 容    講演、歌、オカリナ演奏 など 

講 師    石野 良夫 氏 (新宿エスペラント会) 

テーマ「伊東 幹治 : ザメンホフをなぞった男」 

     ito kanzi , kiu sekvis Ludovikon 

    

今年のザメンホフ祭では石野良夫氏が長く取り組んでこられた伊東幹治氏の功

績について話をしていただくことになりました。講師紹介については、4 頁をご

覧ください。 

 

  

 

      ザメンホフ祭終了後、午後 5 時３０分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)       

 

       2018 年 11 月  

忘年会

ほ 
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La renkontiĝo kun la mirinda sinjorino 

En la ILEI-Kongreso en Madrido, Hispanio 

UENO Yuriko 

En la ILEI-Kongreso en la urbo Madrido, Hispanio, mi konatiĝis kun s-ino 

Elizabeto el Bretonio, Francio. Fininte la Kongreson ni kune veturis per 

aǔtobuso direktante al la urbo Lisbono, Portugalio, kie okazos UK. Survoje al 

Lisbono ŝi donacis iun objekton. Ĝi nomiĝas ‘Monkey fist ’ angle, oni nomas 

ĝin japane ‘猿の握りこぶし’aǔ ’猿のこぶし結び’.  Ĉu vi vidis ĝin antaǔe iam ?  

Mi tute ne.  Kaj ŝi donacis la objekton al mi. Tamen 

poste ŝi elprenis ĝin. Ĉar ŝi subite havis bonan ideon 

por prilabori ĝin per mi mem. Vidu la foton dekstran. 

Tio estas mia metiaĵo. Laǔ ŝia klarigo oni uzas ĝin por 

albordigi ŝipon. Kiam ŝipano ĵetas ŝnuron direktante 

kajon por teni ŝipon en haveno. Tiam la nodo de simio 

ludas rolon kiel pezilon. Aǔ laǔ la vikipedio oni(ŝipanoj) uzas tion por ĵeti 

ŝnuron malproksimen. Nun oni utiligas ĝin kiel ornamojn de manumoj, 

ŝlosilaro kaj pendaĵoj. Tiuj, kiuj amas la nodoamantoj, estas en Japanio ankaǔ. 

Mi konis ŝin pere de Martine, mia amikino.   

 

<Komento>  

・Ĉi tio estas unu el paroladoj de la kunloĝado en Yatugatake, kiu ne trovis 

lokon en la lasta numero de AMEBRIETO. 

前号に掲載できなかった八ケ岳合宿での発表です。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Postkongresa ekskurso 2018.8.5～8.8 

Porto kaj la norda Portgalio 

NAGAKI Masako 

Post UK mi partoprenis en postkongresa ekskurso aranĝita de UEA.  

En la 5a de aŭgusto ĉirkaŭ 40 personoj kolektiĝis apud la kongresejo. Laŭ 

la plano ni ekveturus per buso je la 9a, sed nia esperanta ĉiĉerono ne aperis. 

Ni devis atendi lin ĉar li estis gravulo kaj ĉiĉerono estis necesa por ni. Sekve 

la buso ekveturis pli ol 30 minutojn malfrue. La unua celurbo estis Porto, kiu 

estas la dua plej granda urbo de Portgalio kaj situas ĉ. 300 km for de Lisbono. 

Survoje ni prenis tagmanĝon kaj pauzon en servareo. En la urbo Porto, kiu 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Lisbono
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donas la nomon al la vino Oporto, ni rigardis 

vidindaĵojn tra fenestro de la buso kaj vizitis 

vinkelon, kaj tie ni gustumis oportvinon. Oportvino 

aŭ Portvino estas vino el la regiono de Porto. Laŭ 

leĝo de poltugalio Oporto estas regiona origina 

marko por vinoj kun brando, kaj aliaj fajnaj vinoj 

de la regiono. Iam en Japanio estis vino kiel nomata “portvino(ポートワイン)”, 

kiu ne estis produktita en tiu regiono. Nun oni vendas ĝin kun alia nomo. 

Poste ni ŝipveturis kaj ĝuis vidon al la urbo el la rivero Douro.  

En la 6a ni veturis al la urbo Brago, kie estas unu el la plej malnovaj 

kristanaj urboj de la mondo, kaj ni vizitis katedralon kaj sanktejon. 

Posttagmeze ni vizitis la urbon Guimarães, kiu estas konsiderata la 

naskiĝloko de Portgalio, ĉar la unua reĝo nskiĝis en tiu ĉi urbo. Nia ĉiĉerono 

naskiĝis kaj loĝis proksime de Guimarães. Vespere li invitis nin ĉiujn al 

bankedo por sia 45-jara geedziĝa festo. En lestracio ni abunde manĝis kaj 

trinkis kaj ni kontentaj redonis kantojn al li kaj lia edzino kiel esprimo de 

danko al lia malavara regalo.  

En la 7a ni veturis al la Valo de la rivero Douro. La regiono estas fame 

konata pro vinplantejo kaj listigita kiel Monda 

Heredaĵo de Unesko. Ĉirkaŭas teraskampoj de 

vinberujo la valon. Unue ni vizitis muzeon, kie oni 

povas lerni pri historio kaj kulturo de la 

vinprodukta regiono. Poste ni vizitis bienvinejon, 

kie ni ĝuis regionan tagmanĝon kun vino sub 

visteria (ne vita) pergolo.  

En la 8a revenvoje al Lisbono la buso haltis en la urbo Aveiro. Antaŭ 

tagmanĝo ni ŝipveturis tra kanaloj sur “Moliceiro”, tipe loka boato desegnita 

kolorriĉe. Oni diras, ke la urbo estas la portugala Venecio pro siaj kanaloj, 

tamen tre etskala . En la boato oni donis al ni lokan dolĉaĵon kaj ŝaŭmvinon. 

Dum la ekskurso ĉiuloke (eĉ matenmanĝo en hotelo) oni aranĝis okazon 

trinki vinon senpage( aŭ inkluzivite al antaŭpago). Mi ne havas kutimon ĝui 

alkoholaĵon, do iom bedaŭris. 

(要約)UEA 主催の世界大会後遠足に参加し、ポルトガル第二の都

市ポルトを拠点にブラガ、ギマランイス、ドウロ渓谷、アヴェイロを約 40

人のエスぺランチストと観光した。ポートワイン(ポルト・ワイン)のもとにな

った地域だけあって、レストランでも観光ボートやホテルの朝食でもワイ

ンが無料 (?) でサービスされた。お酒が飲めない私はちょっと損した

気分である。  

https://eo.wikipedia.org/wiki/Vino
https://eo.wikipedia.org/wiki/Porto
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<ザメンホフ祭の講師、石野良夫氏の紹介> 

１９７４年、都庁に就職し、公害局へ。同年、職場の先輩に誘われて都庁エス

ペラント会の入門講習会(講師は川田明良さん)を受講。その後、都庁エスペラン

ト会(現在は新宿エスペラント会と改名)に入会。 

１９８７年 JEI 評議員となる。 

１９８９年４月に JEI 事務局に就職し、評議員を辞任。 

１９９０年４月から２０１６年３月まで事務局長として、２０１８年３月ま

では事務局次長として勤めた。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

  

 

★火曜日の学習会は、１２月２５日と１月１日はお休みします。 

★土曜日の学習会は、１２月２９日と 1 月５日はお休みします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEBRIETO 2018年 11月 3日発行 第 167号 編集・発行 町田エスペラント会編集部 

 

☆ １２月はエスペラント語の創案者ザメンホフ博士の生誕を記念してザメン

ホフ祭が開催されます。ルドビコ青年は、戦争のない平和な暮らしのた

めに役立てたいと強く思い、国際語を作りました。ザメンホフにとっ

てこの言語は単なるコミュニケーションの道具ではなく、異なる人々

や文化の平和的な共存という自らの理念を広げる手段でもあったの

です。現在、ザメンホフの思いとは裏腹に、イデオロギーや民族・宗教な

どの対立による紛争が世界各地で発生し、自国第一主義を掲げる米国

では、ユダヤ人を標的とした憎悪犯罪(ヘイトクライム)が起きています。

日本でも聞くに堪えないヘイトスピーチが行われています。ザメンホフが

目指した世界に向かって私たちは進んでいるのでしょうか。(M)  

 

☆ 次号の発行は 1月の予定です。担当は早川さんです。 

１２月２０日頃までに原稿をお寄せください。 

学習会冬休みのお知らせ 

あ と が き 


