64a
Internacia Fervojista
Esperanto.Kongreso
en

Herzberg am Harz
Germanio
19 . 25. majo 2012

INVITILO
Estimataj gesamideanoj,
la germanaj fervojistaj esperantistoj kaj urbo Herzberg am Harz tutkore invitas vin
partopreni la 64an kongreson de IFEF, kiu en 2012 okazos en Malsupra Saksio
(Niedersachsen), Germanio.
Jam kelkfoje okazis IFEF-kongresoj en Germanio. Aparta ĝojo kaj honoro estas,
ke vi kongresos en la urbo, kie vivis kaj laboris la longjara kaj multtalenta IFEFprezidanto, Joachim Gießner (1913 – 2003). Lia kelkjardeka, multfaceta agado
por Esperanto evidente postlasis daŭrepovajn pozitivajn spurojn. Tion vi povos
vidi kaj sperti mem.
LKK de la 64a IFK
La LKK ekzistas el estraranoj de GEFA kaj de geaktivuloj de Interkultura Centro
Herzberg (ICH). Lokaj helpantoj estas je via servo.
Krome la gastigonta Esperanto-urbo Herzberg am Harz mem ludos aparte aktivan
organizan rolon.
Estu bonvenaj!
Kongresadreso:

Interkultura Centro Herzberg
DE-37412 Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Grubenhagenstr. 6
Tel, fakso: +49 5521 5983
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de
Hejmpaĝo: http://ifk64.esperanto-urbo.de

Kongresejo:

Restoracio Welfenhof „Artemis”
Bahnhofstr. 3

Kontaktpersonoj:

Peter Zilvar
Zsófia Kóródy

Bankkonto:

Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
La unika loko en la mondo por kaj per Esperanto

BSW Esperanto
Banko: Sparda Bank, Berlin
Kontonumero: 2229153
BLZ: 12096597
Ĉe la ĝirado bonvolu nepre indiki: FISAIC-IFK64
IBAN: DE95 1209 6597 0002 2291 53
SWIFT/BIC-kodo: GENODEF1S10
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Pli da Esperanto-servoj vi trovas nenie!
Kelkaj ekzemploj, ZEO-j
1) Multaj broŝuroj en Esperanto, riceveblaj ankaŭ en la Turisma Oficejo
2) Hejmpaĝo de urbo Herzberg am Harz ankaŭ en Esperanto
http://herzberg.de
3) Bildkartoj kaj multaj diversspecaj suveniroj, ekzemple bonkvalitaj
medaloj
4) Konstantaj informoj sur la multlingva hejmpaĝo: http://esperanto-urbo.de
5) Ĉe la stacidomaj peronoj tri grandaj nomŝildoj „Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo“
6) Bonvenigtabulo ĉe la stacidoma parko
7) Klerigejo, klubejo, Esperanto-ĝardeno en Interkultura Centro Herzberg
8) Riĉa kolektaĵo en la biblioteko kaj arkivo de ICH
9) Esperanto-ĉambro en la bela kastela muzeo kun laŭokaze ŝanĝata
esperantrilata ekspozicio. Nepre vizitinde!
10) Zamenhof-monumento el marmoro (produktita en Ĉinio) apud la akvorado
en Herzberg
11) Memorejo ĉe la stacidomo honore al la plej sukcesa kaj plej longofica
IFEF-prezidinto Joachim Gießner, kiu vivis kaj laboris kiel stacidomestro
en Herzberg
12) 6 restoracioj disponas pri esperantlingvaj manĝokartoj kaj ekzistas jam
tri specialaj „Esperanto-pladoj”.
13) Fakultative ni instruas Esperanton en tri surlokaj lernejoj.
14) 12 grandaj lignaj esperantlingvaj urborandaj bonvenigtabuloj ĉe la
ĉefstratoj
15) 6m-a dulingva bonvenigtabulo „Esperanto-urbo“ ĉe la Turisma Oficejo
16) La urbestro kaj aliaj urbaj dungitoj parolas Esperanton
17) Rondvojo “Akvo-8” kun tridek tabuloj inkl. resumaj tekstoj en Esperanto
18) “Arbo-esplora pado” kun ĉ.50 nomŝildoj,
19) Geo-kaŝejoj en Esperanto
20) Konstanta informado de la gazetaro kaj amasaj komunikiloj

Malkovru vian gastaman „Esperanto-urbon“!
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Joachim Gießner

Herzberg am Harz kaj la Harz-montaro

Joachim Gießner (1913–2003) translokiĝis en la jaro 1968
de Braunschweig al Herzberg am Harz kaj fariĝis estro de
la stacidomo. Preskaŭ 700 fervojistoj ankoraŭ laboris ĉe la
stacidomo, ĉar Herzberg apud la GDR-limo estis grava
stacidomo (kun grava limdoganejo) por la vartransporto al
la orienta parto.
Dum preskaŭ 50 jaroj li estis GEFA-prezidanto kaj dum ĉ.
30 jaroj prezidanto de IFEF. Li estis sukcesa aktivulo ne
nur por fervojistoj, sed por la Esperanto-movado ĝenerale.
Li
gvidis
multajn
Esperanto-kursojn,
organizis
ekspoziciojn, raportis konstante pri Esperanto-aktivecoj en la gazetaro,
tradukis, ellaboris fakprelegojn.
Li respondecis pri IFEF-kongresoj, komencis elstaran terminologian laboron
por fervojistoj. Krome li tradukis grandan kvanton da diversĝenraj kantoj al
Esperanto.
Pro la interpopola kompreniĝlaborado li ricevis la federacian meritkrucon. Se
Joachim ankoraŭ scius, ke Herzberg am Harz nun estas “la Esperanto-urbo” li
ege ĝojus. Ĉe la urba stacidomo vi trovas Gießner-memorejon kun dulingva
biografio. Tio estis donaco de GEFA-membroj en la jaro 2007.
Kongresejo
La granda kongresejo Artemis (Welfenhof)
estas greka restoracio kaj troviĝas en
“Bahnhofstrasse” (Stacidoma Strato), do nur
300 m for de la ĉefa stacidomo en Herzberg.
La manĝaĵoj de la restoracio estas abundaj kaj
bongustaj. Jam kelkaj seminarioj kaj kongresoj
okazis tie.

Tranoktado
En Herzberg troviĝas kelkaj hoteloj (3-4 stelaj) kaj
multaj belaj, komfortaj apartamentoj en privataj
domoj, multaj el ili proksime, en promendistanco
de la kongresejo. Aparta kajero listigos la lueblajn
tranoktejojn. Mendu vian tranoktejon laŭeble frue.
Se vi mendas apartamenton kun kvar personoj
(kutime kelkaj ĉambroj) vi povas multe ŝpari. LKK
kaj kunlaborantoj de la turisma oficejo helpos al vi
elekti taŭgan.
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Iom da historio
La unuaj esperantistoj en Herzberg jam estis pruveblaj en marto 1910.
Esperanto-agado, Esperanto-instruado ekde jardekoj okazadas en tiu urbo
dank’ al aktivaj lokaj Esperanto-amikoj.
La 11an de julio 2006 la urbokonsilantaro unuanime voĉdonis por tiu ĉi nova
oficiala kromnomo. Tio estas samtempe bonŝanco kaj defio por la tuta
Esperanto-movado.
Nenie en la mondo ekzistas pli da ofertoj kaj servoj je favoro de Esperanto,
Esperanto-parolantoj ol ĉi tie, en la urbo de la 64a-Internacia Fervojista
Kongreso (IFK).
Iom da geografio
La kongresurbo troviĝas je la suda rando de la mezmontaro Harz, meze en
Germanio. Ĝis la falo de la „fera kurteno“ tiu ĉi bela turisma regiono estis
dividita en du partojn (Federacia Respubliko Germanio kaj Germana
Demokratia Respubliko). Intertempe ĝi fariĝis komuna regiono kaj la juna
generacio apenaŭ memoras pri la pasinteco.
La Harz-montaro plenplenas je diverstipaj turismaj allogaĵoj. Por listigi ĉiujn
ekskurs- kaj vojaĝcelojn kaj oferti por vi la belajn urbetojn en kaj ĉirkaŭ la
Harz-montaro ni sufiĉus tiu ĉi broŝuro, ni devus eldoni specialan libron.
Jam Johann Wolfgang
von Goethe eltrovis kaj
laŭdis, ke la Harz
estas la plej bela kaj
plej
variaspekta
regiono en Eŭropo.
Heinrich Heine kaj la
dana fabelpoeto Hans
Christian
Andersen
same amis la Harz.
La Harz-vojaĝo“ de
Heinrich
Heine
apartenas al la konataj
verkoj
de
la
mondliteraturo.
Se la kongresaj tagoj ne sufiĉos, vi povos veni pli frue aŭ resti pli longe por
ekskursado. La regiono indas je vizito!
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Herzberg –
la eta ĉarma rezideja urbo

EKSKURSO T1 – Tuttaga, per etŝpura trajno

La eta ĉarma rezideja urbo
Herzberg sur la sunaj deklivoj de
la suda Harz-montaro ofertas por
vi
naturon,
travivaĵojn
kaj
kulturon
–
simple
puran
malstreĉiĝon. Multnombraj trankvilaj anguloj kun malnovaj faktrabdomoj
prezentiĝas por la vizitanto dum urborigardado. Meze de la urbo troviĝas la 6,88 ha
granda Jues-lago kun flegataj gazonoj kaj subĉiela naĝejo. La rondvojo laŭ la
lagetobordo taŭgas ankaŭ por handikapuloj kaj infanĉaroj. Promenante ĉirkaŭ la
lago vi povas legi, lerni la nomojn de la pli ol 50 diversaj arbospecioj ankaŭ en
Esperanto. Herzberg estas ideala elirpunkto por ekskursoj en la Harz-montaro kaj
ekirpunkto por migradoj en la pitoreska Nacia Parko Harz.

Veturado okazos de Herzberg per
trajno al Nordhausen, poste al
Wernigerode, de tie per la etŝpura
„Harzquerbahn“. La veturado tra la
mezmontaro (ekz. al Ilfeld, Netzkater,
Dreiannenhohne) daŭras preskaŭ tri
horojn. Historiaj vaporlokomotivoj
(kelkloke vi povas vidi eĉ du aŭ tri
samtempe) certe varmigos la korojn
ne nur de ĉiuj fervojistoj. En
bonetosa
kaj
gaja,
multnacia
esperantistaro tio certe restos neforgesebla travivaĵo.

La urbo, kiu evoluis ĉe la piedoj de la kastelmonto el setlejo menciita jam en
dokumentoj en la 12a jarcento, havas imponajn burĝdomojn kaj eksajn mastrajn
domojn en kelkaj stratoj de la malnova urbokerno. La harmoniaj trabfakfasadoj
montras la reprezentadvolon de la riĉa burĝaro kaj ties imagoj pri estetika
arĥitekturo dum tiu tempo. En 1929 la tiama vilaĝo Herzberg am Harz ricevis la
urborajtojn laŭ dekreto de la Prusa ŝtatministerio.

La fincelo de la kelkhora trajnekskurso estas la elstara mezepokstila urbo
Wernigerode. La urbo havas pli ol 30.000 enloĝantojn kaj situas je alteco de 281 m
super la marnivelo en la federacia lando Saksio-Anhaltio ĉe la nordorienta flanko
de la mezalta montaro Harz, ĉe la piedo de Brocken, la plej alta monto de la
montaro.

Harz-montaro, Wernigerode,

Jam en 1868 Herzberg rekte konektiĝis al la fervoja linio Northeim-Nordhausen, kiu
ekde la malfermo de la intergermana limo la 12an de novembro 1989 iom post iom
rericevis sian iaman gravecon. La 1an de julio 1972 la najbaraj vilaĝoj Lonau,
Sieber, Pöhlde kaj Scharzfeld estis unuigitaj kun Herzberg al unueca komunumo.
Lonau: La blazono de Lonau simbole indikas al specialaĵoj de la
loko. La ora ŝildo supre montras amludantan urogalon, sube je la
maldekstra flanko nigran starantan fagfolion kaj je la dekstra
flanko krucigitajn nigrajn martelon kaj fandverŝilon.
Sieber: Sur la vilaĝa blazono la S-forma linio
simbolas la arĝentkoloran rivereton Sieber, la
minejmarteloj indikas la originon de Sieber kiel
unu el la plej malnovaj minejvilaĝoj en la Harz-montaro, kaj la
cervokornaro estas simbolo por la forstumado.

Pöhlde: La blazono de Pöhlde montras verdan
tilion sur ora fono. La 1000-jara naturprotektata tilio estas signo,
sub kiu poste povis ekesti homa vivo, laborado. Odro kreis en fora
pratempo la unuan prariveran valon, en kiu situas Pöhlde. La
verda grundo indikas la enradikiĝon de la loĝantoj en la kampoj,
ĉar ili ĉefe vivas de agrokulturo.
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La unua skriba mencio de la urbo datiĝas el la
jaro 1121. En 1229 ĝi ricevis urborajtojn.
Grandajn detruojn la urbo suferis, ĉefe pro fajroj
dum la Tridekjara Milito. De 1807 ĝis 1813
Wernigerode apartenis al la reĝlando Vestfalio,
poste ĝi estis integrita en la novfonditan distrikton
Osterwieck de la prusa provinco Saksio. La grafo
Heinrich de Stolberg-Wernigerode plendis, kaj li
atingis, ke en 1825 la urbo fariĝis distrikta sidejo.
Jam dum GDR-epoko ĝi apartenis al la tiel
nomataj ”prezentourboj” por gastoj el eksterlando.
Laŭ la germana poeto Hermann Löns oni nomas
la urbon “la bunta urbo ĉe Harz”. Cetere jam
antaŭ la Unua Mondmilito troviĝis en Wernigerode
la “Vilao Esperanto”. Kvazaŭ por GEA ĝi funkciis
kiel aparta Esperanto-klerigejo kaj feriodomo.
Ĉefaj allogaĵoj krom la unika fervojo estas la belega urbodomo kaj la pitoreska
kastelo sur la montopinto. Multaj butikoj invitas por aĉetado, se vi volas.
Post la kelkhora restado ni denove veturos per la etŝpura trajno reen al
Nordhausen kaj de tie per normalŝpura trajno reen al Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo.
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Vizitinda urbo en la regiono: Nordhausen

EKSKURSO D1 – Vizito al la kastelo, muzeo

Nordhausen situas en la norda parto de Turingio ĉe la sudrando de la Harzmontaro. Ĝi havas pli ol kvardekmil enloĝantojn.

Welf-kastelo en Herzberg am Harz
La kastelon mencias la unuan fojon dokumento
de Henriko la Leono el la jaro 1154. La nuna
kastelo estis rekonstruita post detruiga fajro en
1510. La kastelo estas kvar-ala konstruaĵo
ĉirkaŭ meza korto. En la korto speciale allogas
la kastela turo pro artaj ornamaĵoj laŭ la stilo
Weser-renesanco. Ĝi estas la plej granda
trabfakstila kastelo de Malsupra Saksio kaj
grava konstruad-monumento.

La urbo estis forte bombardita kaj
grave detruita je la fino de la Dua
Mondmilito, ĉar en la proksimeco
troviĝis armilfabriko.
En Nordhausen ni trovas etan
rekonstruitan
urbocentron
kun
domoj laŭ la malnova trabfakstilo.
La alloga teatrejo tre gravas por la
Harz-regiono, ĉar dum la tuta jaro
ĝi prezentas varian kaj altnivelan
teatroprogramon.
Dekoj da brandvinfabrikoj aktivis
dum jarcentoj en Nordhausen. Ankoraŭ nun oni povas viziti la muzeon
„Nordhäuser Traditionsbrennerei“ (tradicia brandvinfabriko).
Ĝis la Dua Mondmilito la urbo vere famis en tuta Eŭropo pro dekoj da
tabakfabrikoj (cigared-produktado, pipotabako kaj la specialaĵoj de
maĉtabako). En la urbocentro vizitindas muzeo, sur la monto situas la
granda kaj moderna regiona hospitalo kun multaj medicinaj branĉoj,
modernaj operaciejoj kaj fakkuracistoj.
Tra la tuta urbo oni povas veturi per tramo. Tuj apud la stacidomo de
Nordhausen
troviĝas
la
etŝpurtrajna stacidomo „harzer
Schmalspurbahnen“ (trajnlinio
de
Nordhausen
al
Wernigerode).
Jam antaŭ la Unua Mondmilito
estis aktiva Esperanto-grupo
sub la gvidado de la instruisto
Pförtner en Nordhausen.
En la okdekaj jaroj Matthias
Reimann instruis Esperanton
ĉe la GDR Kulturligo.
Fine de la 90-aj jaroj okazis dujara Esperanto-kurso en oficejo de la
stacidomo. Kelkaj Esperanto-parolantoj el Nordhausen estas membroj de
Esperanto-Societo Südharz kun sidejo en Herzberg.
Al Nordhausen indas veturi per trajno, laŭ individua decido.
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La kastela muzeo prezentas plurajn valoraĵojn,
estas ekspozicio pri la posedintoj, la Welffamilio kaj pri loka historio. La vizitantojn
informas Esperantlingva komputila gvidprogramo. En alia parto estas
prezentata arbarhistorio kaj forst-administrado en la Harz-regiono. Ekde
decembro 2009 konstanta tereno estas je dispono por Esperantoekspozicioj.
EKSKURSO D2-S – Duontaga, per buso aŭ aŭto kaj piede
Scharzfeld:
La
kastelkaj
fortikaĵruino Scharzfels idilie situas
norde de la vilaĝo. Ŝtonpreĝejo estas
la ununura malnovŝtonepoka kaverna
trovejo en Malsupra Saksio. En frua
kristana tempo oni ŝanĝis la
Ŝtonpreĝejon al kristana kultejo kaj
uzis ĝin tiel ĝis la 14a jarcento.
Altarejo, predikejo kaj niĉo por sankta
akvo originas en tiu epoko.
La groto - ekde 1762 havanta la nomon
’Einhornhöhle’ (Unukornulo-groto) –
estas alloga ekskurscelo. Ankaŭ
famuloj kiel Goethe kaj Leibniz vizitis la
unikan lokon.
Ideo estas, ke ĝi havu multajn
indiktabulojn en Esperanto. Ŝildeto ĉe
la
nova
Unukornulo-monumento
surhavas tekston en la germana kaj en
Esperanto.
Iru sur la spuroj de la unukornulo kaj
spertu interesan horon kun multaj
informoj!
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EKSKURSO D2-G – Duontaga, per trajno

EKSKURSO D3-G – Duontaga, per buso

Göttingen: Nur kelkcent metrojn for de la
stacidomo troviĝas la bela urbocentro de
Göttingen. La grandurbo Göttingen situas ĉ.
40 km sude de Herzberg am Harz. Per
trajno oni atingas ĝin post ĉ. 40 minutoj.

Goslar: Estas aparta ĝojo veturi per buso tra la verdkolora Nacia Parko Harz
dum la verda monato majo. Ni veturas tra la kuracloko “Kneipp-urbo” Bad
Lauterberg, apud la akvobaraĵo “Oderstausee” al Braunlage.

Ĝis la jaro 1938 la universitato Göttingen
estis la plej konata en la mondo. Multaj
famaj profesoroj kaj sciencistoj laboris tie.
La universitato dum longa tempo apartenis
al la reĝodomo Hanovro. Vi vidas en la urbo
la grandan „Auditorium Maximum“ de la universitato kaj kelkajn imponajn
historiajn universitatajn fakultatkonstruaĵojn.
Ne tro for estas la moderna kaj granda universitata tereno kun unu el la plej
grandaj kaj gravaj bibliotekoj en Eŭropo. En la arkivejoj de la universitato
troviĝas multaj bone konservitaj artvaloraĵoj. Nur de tempo al tempo estas
ekspoziciataj kelkaj artobjektoj , ekz. historiaj pentraĵoj.
Nun la urbo estas eta metropolo kun pli ol 100.000 enloĝantoj en la suda
parto de la federacia lando Malsupra Saksio. En la urbocentro estas nepre
vizitenda la historia urbodomo. En la teretaĝo oni trovas grandan
prezentsalonon kun blazonoj de multaj germanaj urboj. Ofte tie okazas
artekspozicioj, koncertoj. En la sama etaĝo ankaŭ troviĝas la turisma oficejo.
Broŝuroj en multaj lingvoj estas tie haveblaj. Kelkfoje la universitata urbo
Göttingen eldonis belajn turismajn broŝurojn ankaŭ en Esperanto.
En la urbocentro estas kelkaj interesaj
butikstratoj, ekz. la „Weender strato“. Ankaŭ
fama sukeraĵisto allogas gastojn. Multaj
trabfakaj domoj ĝojigas la okulojn de la
rigardantoj.
En la urbomezo troviĝas ankaŭ la botanika
ĝardeno, en ĝi vitrodomoj kun raraj ekzotikaj
plantoj. Inter la belaj floroj kaj plantoj oni
trovas trankvilon kaj ripozon.

Historiaj preĝejoj, kiel la „Albani-Kirche“
invitas vizitantojn. Ankaŭ eblas rondpromeni
ĉirkaŭ la urbocentro sur la „Wall“ (kvazaŭ
altigita ter-protektmuro).
En la urba muzeo vi povas rigardi multajn
historiajn objektojn kaj fotojn.
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Braunlage estas unu el plej famaj turismaj urboj en la montaro. Ĝi ne estas
tro for de la plej alta monto Brocken. Dum la vintro oni povas tie skii. Granda
glacisporthalo funkcias dum la tuta jaro. Dum la hela jarsezono venas multaj
feriogastoj el tuta Germanio.
Ni daŭrigas la busekskurson tra “Torfhaus”. Tie ni
haltas kaj povas vidi la plej altan monton “Brocken”.
Baldaŭ ni atingas Bad Harzburg en la norda parto de la
montaro. Bad Harzburg estas unu el la plej famaj
kuracurboj en Germanio. La kuracparko estas flegata.
Per telfero oni povas veturi sur la monton. Bela
akvofalo troviĝas en la proksimeco.
Post paŭzeto ni daŭrigas la ekskurson al Goslar. La
urbo havas pli ol 40.000 enloĝantojn. Ĝi apartenis al Hanso, la mezepoka
germana komercligo. Urbo Goslar troviĝas en la listo de la
mondkulturheredaĵoj. Same la proksima „Rammelsberg“ (la plej historia kaj
konata minejo de la mondo) estas registrita en la listo de monda kultura
heredaĵo de Unesko.
En la urbocentro ni trovas multajn
historiajn domojn. La mezepokaj
domoj laŭ trabfakaj aspektoj elradias
apartan pitoreskan scenejon.
Nepre vizitinda estas la vere impona,
granda konstruaĵo “Kaiserpfalz” (frua
germana imperiestra palaco).
Promenante en la urbo rigardu ankaŭ la domon
de la historia hospitalo. Hodiaŭ en ĝi troviĝas
ĉarmaj butikoj kie la artistoj ofertas siajn varojn.
Grava turisma allogaĵo estas la “mineja
sonorilludo” en la centra domo de la turisma
oficejo. Je certaj horoj en la subtegmenta etaĝo
aperas grandaj figuroj akompanataj de sonorila
muziko.
Multaj allogaj restoracioj kaj kafejoj invitas al ripozado.
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