Harca balailo n-ro 2
Lundon matene kongresaj gravuloj amasiĝis en la kastela korto por admiri la belegan kastelan konstruaĵon kaj ĉarme ornamitan turon. Poste ili ĝuis la
bonvenigan akcepton en la Kavalira Salono, kie la vicurbestro sinjoro Ullrich
Schramke salutis ilin. La honora IFEFprezidanto Romano Bolognesi en sia
parolo substrekis dankemon de la kongresanaro al la urba subteno de Esperanto. Dum la regalo kelkaj el la partoprenintoj transdonis al sinjoro vicurbestro etajn memoraĵojn, el inter kiuj eble la IFEF-blazono trovos ian publikan aperig-lokon.
Dum la IFEF-estraro kaj la landaj reprezentantoj pene laboris dum la nepublika komitatkunsido kiu poste okazis same en la Kavalira Salono, la
aliaj kongresanoj ĝuis la belecojn de
la kastelaj ekspoziciaĵoj inkluzive de
la paneloj kun ekspozicio pri Esperanto kaj fervojoj.
La Interkultura Centro (ICH) lundon invitis al pli ol unuhora prelego kun fotoprezentado al Artemis. Dudeko da kongresanoj venis por informi sin pri la grava
instalaĵo. Peter Zilvar referis pri la historio de Esperanto en Herzberg kaj de ICH,
la agadoj de Joachim Gießner, kontaktoj kun ĝemela pola urbo Góra kaj aliaj instancoj kaj helpo flanke de la urbo.
Ilustrita per lumbildoj Zsófia Kóródy informis
pri la Centro, ĝia funkcio kiel kulturcentro, biblioteko kaj arkivo. Detale ŝi klarigis la arkivon,
en kiu oni trovas Esperanto-objektojn, gazetojn,
diskojn, vidbendojn, filmojn, poŝtkartojn kaj
prospektojn, kromajn agadojn, kiel lerneja kaj
scienca vivoj, publikaj informoj en la tuta urbo
kaj ĉirkaŭaĵo. Ŝi sciigis ankaŭ pri floroj kun Esperanto-nomoj. Entute informriĉa kaj interesa posttagmezo.

Kunsido de Faka komisiono
Lundon posttagmeze je la 14-a horo
okazis kunveno de Faka komisiono
en bela salono de hotelo Englischer
Hof. Partoprenis ĝin 23 samideanoj.
Ĉefa punkto de la programo estis elekto de komisionaj funkciuloj. Sekvis reelekto de la gvidanto de Faka
komisiono kaj de la du sekretarioj.
Kun rezulto unuanime por la venonta trijara periodo estis elektitaj kiel
gvidanto de la komisiono Jan Uldal
Niemann el Danujo, sekretario de

Terminara sekcio D-ro Heinz Hoffmann
el Germanujo kaj sekretario de Fake-aplika sekcio inĝ. Ladislav Kovář el Ĉeĥio.
La kunveno daŭris per raportoj pri agado
de ambaŭ sekcioj dum lasta periodo.
Poste okazis labora parto de la kunveno,
nome diskutado pri fakaj fervojaj terminoj, kiun gvidis D-ro Hoffmann. Post la
detala pritrakto de la 16 fervojfakaj nocioj, ĝis nun netaŭgaj terminoj, por ĉiuj
nocioj estis decidataj taŭgaj terminoj.
L. Kovář, H. Hoffmann
Lingvo-seminario
Lundon posttagmeze la unua konkreta rezulto de la kunlaboro inter IFEF kaj ILEI
- la porfervojista Esperanto-kurso – finiĝis per sia tria parto.
La ILEI-prezidanto Stefan MacGill prezentis unu el centoj da eblaj enhavoj por
kurso de Esperanto laŭ la projekto ‘Esperanto125’ omaĝe de la 125-jariĝo de nia
lingvo, modifita al la specifaj bezonoj de la fervoja leksiko kaj temaro. La fervoja
kurso estas verbo-centra, kaj dekomence emfazas la transitivecon de la verboj,
prezentante ilin ĉiam en klara kunteksto. La ĉefa celgrupo estas profesiaj fervojistoj kiuj iumaniere ricevis iajn informojn pri Esperanto kaj estas konvinkeblaj eklerni la lingvon. Estante nur cellingva kurso, laŭeble tra bildoj ĝi komuniku kiom
eble la signifojn, kaj precipe en la komenco aldonu humurajn aŭ alikialajn allogajn momentojn.

Pli poste oni enkondukos uzon de aliaj lingvoj, kun la celo uzi Esperanton por
malkaŝi malfacilaĵojn, kiujn reale frontas fervojistoj, kiuj devas komuniki kun sia
publiko per diversaj lingvoj. Falsaj amikoj inter lingvoj ofte rezultas al tre mankaj, eraraj, misgvidaj aŭ simple ridigaj publike afiŝigitaj de fremdlingvaj tekstoj.
Esperanto provizas ian neŭtralan platformon, per kiu eblos efike malkaŝi kaj klarigi tiujn falsajn amikojn, tiel ke la kurso ne nur instruu Esperanton, sed ankaŭ altigu la konscion de fervojistoj pri aliaj lingvoj kaj la riskoj senintence misuzi ilin.
Ek de la 16.30 h dum la gvidata urbotrarigardo la kongresanoj en tri grupoj konatiĝis
kun la vidindaĵoj de la urbo kaj ili vizitis
ankaŭ la ejojn kaj bibliotekon de la
Interkultura Centro.

Balo
Lundon vespere, post eta bankedo vere internacie ni festis tiun
vesperon gaje, dancante kaj babilante. La orkestro Silverbirds
(Arĝentaj Birdoj) dancigis nin je
agrablaj melodioj. Internacia estis
ne nur ĝia muziko, sed ankaŭ niaj dancmanieroj, paroj kaj dancrondoj.
La marda plenkunsido
Post la nepublika komitatkunsido, kiu okazis lundon en la Kavalira Salono, mardon antaŭtagmeze sekvis la publika plenkunsido. Ĝi altiris ne nur la komitatanojn,
sed ankaŭ multajn aliajn kongresanojn.
Multaj aferoj estis traktitaj.
Ni honoris niajn mortintojn, aŭdis la salutojn de
IKUE, de Esperanto-redakcio de Radio Havano kaj
de la Pola Retradio.
Oni aprobis la estraranajn
raportojn (de la sekretario,
la redaktoro kaj kasisto), aperigitajn en la antaŭaj numeroj de Internacia Fervojisto, la protokolon de Liberec, la raporton de la ĉefkomitatano kaj ties anstataŭ-

anto, de la Faka Komisiono (gvidanto, sekretarioj pri fake-aplika kaj terminara
sekcioj), de la komitatano A ĉe UEA, resumon de la landaj jarraportoj por la jaro
2011 kaj analizon de la nuna situacio. Oni
decidis pri la budĝeto kaj kotizo.
Oni konfirmis la 65-an IFK-on por la jaro
2013 en Artigues-près-Bordeaux, Francio, kiu okazos de la 4-a ĝis la 12-a de
majo. Por 2014 neniu lando estas preta
organizi la kongreson. Por 2015 la ĉinaj
kolegoj pretas gastigi IFK-on.
Longa diskutado estis pri la principo de la
pagoj de la tranoktoj de la estraranoj pere
de LKK. Post ĝi oni malaprobis la kongres-proponon de la germana landa asocio kaj decidis trakti la problemon denove
dum la venontjara IFK.
La filmprezentado
La filmon “175 jaroj de Fervojoj en Germanio“ ni spektis mardon vespere en la
aŭlo de la lernejo, kie ni festis la inaŭguron. D-ro Hoffmann anstataŭis la originan
germanan sonon de tiu filmo. La filmo
montris per historiaj filmscenoj
la evoluon de la
germana fervojo
impone.
Post la prezentado
de la filmo okazis
la lotumado de unu feliĉulo el inter
la aliĝintoj. La belajn skribilojn donacitajn de BSW gajnis la kongresnumero 59 –
Erik Mortensen el Danio. Ni gratulas!
Per la fotoj al ĉi numero kontribuis
Siegfried Krüger kaj Zsófia Kóródy.
Viajn kontribuaĵojn
por la tria – la lasta - Harca balailo
atendas viaj redaktoroj
Fritz Lautenbach kaj Fejfi.

