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Ekskurso al Göttingen
Trajne la partoprenantoj atingis la universitatan urbon.
La urbocentro troviĝas nur kelkcent metrojn for de la
stacio. Tie estis interalie vizitita la historia urbodomo,
precipe la granda festa salono kun blazonoj de multaj
germanaj urboj. Antaŭ la urbodomo situas urbodoma
fontano, t. n. Gänselieselbrunnen - Puto de Ansera Linjo
- nomita laŭ fama germana fabela figuro. Tie oni havis
bonŝancon spekti ceremonion: doktorandoj (post plenumo de ekzameno) tradicie donas florojn al la figuro kaj
kisas ŝin. Sinjoro Udo Dietrich de DB gvidis tra la stacio, granda nodo de la germana fervoja reto, kaj al iama
lokomotivejo, kiu nun servas kiel kultura centro kun naŭ
modernaj kinejoj, salonoj kaj similaj instalaĵoj.
Ekskurso al groto
La duontaga ekskurso okazis mardon posttagmeze. La groto ekde 1762 havas la
nomon Einhornhöhle (Unukornula Groto) laŭ la neniam ekzistanta fabela besto
pri kies ekzisto eĉ antaŭaj scienculoj kredis. Aŭ per publika buso aŭ per aŭtomobiloj oni flankvoje atingis vilaĝon Scharzfeld, ĉar la rekta strato estis barita. La
busveturantoj estis transportitaj per aŭtoj de la vilaĝo al la grota parkejo. De tie
oni ĉiuj piediris tra
la arbaro al la enirejo de la groto. Dum
45-minuta gvidado,
kun multaj historie
kaj science tre interesaj informoj, oni
marŝis 300 metrojn
de la 600-metra tutlongeco en la groto
mem. La ĉirkaŭ 270
milionoj da jarojn
aĝa ŝtonaro kaj ties
historia kaj scienca
valoro ravis ĉiujn partoprenantojn. Entute alloga ekskurso.

La tuttaga ekskurso
La unuan etapon la sesdeko da partoprenantoj veturis per laŭhorara trajno al
Nordhausen. Rigardante kaj babilante oni pasigis la tempon ĝis la forveturo de la
etŝpura trajno el la apuda stacio. Vaportrakcie oni vojaĝis tra la Harz-montaro ĝis
Drei-Annen-Hohne. Tie dum
restado okazis grupfotado kun
la emblemo kaj konduktoro,
fone estis la vaporlokomotivo.
Oni daŭrigis la veturadon per
alia etŝpura trajno al la fincelo,
la mezepokstila urbo Wernigerode, kie la restadtempo estis
je propra dispono. Parte oni eluzis ĝin por veturi per strata
trajneto al la pitoreska kastelo
sur la montopinto. Aliaj spektis la vidindaĵojn de la urba kerno, do urbodomon kaj placon kun fontano, la stratojn kun multaj belaspektaj faktrabaj domoj. Dum la busa reveturado al Herzberg
oni denove traveturis kaj ĝuis la Harz-montaron.
Ekskurso al Goslar

La busekskurso allogis kvindekon da kongresanoj, kiuj unue haltis ĉe „Torfhaus”.
De tie ili povis admiri la plej altan monton “Brocken”. Ili ankaŭ aŭdis legendojn
pri la harcaj sorĉistinoj. En Goslar, urbo de mondkulturheredaĵo de UNESKO,
sub gvidado de Petro Zilvar kaj Zsófia Kóródy ili povis konatiĝi ne nur kun la historio de la urbo, sed ankaŭ kun ĝia varia arkitekturo. La mezepokaj domoj laŭ
trabfakaj aspektoj kaj la vere impona frua germana imperiestra palaco “Kaiserpfalz” elradiis apartan pitoreskan scenejon kaj mirigis la spektantojn.
Du vesperoj de solo-kantistoj kaj multkapa aŭskultantaro
Merkredon la hamburga kantisto Ralph Glomp
klarvoĉe kantanta kun helpo de moderna tekniko –
elektronika legilo – ĝojigis la aŭskultantaron per
siaj ŝlagroj, rilatantaj la kunekzistadon de viro kaj
virino.
Ĵaŭdon la alia belvoĉa kantisto - italo Manuel ĝojigis nin per siaj enhavriĉaj kantoj kaj eĉ per la priskribo de sia vivo preskaŭ ĝis noktomeze.

Libra aŭkcio
Ĝi kontentigis kelkajn aĉetintojn, kiuj elektis el la riĉa oferto la librojn ĝis nun
mankantajn en iliaj bibliotekoj.
Fakaj prelegoj
La Artemis-salono estis ĵaŭdon antaŭtagmeze
preskaŭ plena dum la fakaj prelegoj pri fervojaj
temoj. Sub la gvidado de Ladislav Kovář, sekretario de la Fake Aplika Sekcio, estis prezentitaj
sekvaj kontribuaĵoj:
Ĉefa prelego: Lene Niemann: La baltmara tunelo.
Fervojfakaj aktualaĵoj: Heinz Hoffmann: Sciindaĵoj pri Harcaj Etŝpuraj Fervojoj
 Siegfried Krüger: Fervoja projekto Stutgart 21  Lene Niemann: Metroo en
Rijad  Jaroslav Matuška: Trafika salono de Universitato Pardubice  Ladislav
Kovář: Nova silkvojo  Manfred Retzlaf: Rememoro je Joachim Gießner 
Zlatko Hinšt: Elstaraj kroataj Esperantistoj  Pavlin Petrov Boevski: Novaĵoj de
Bulgaraj Fervojoj.
La ĉefa prelego estis surloke je la dispono kajerforme. La aliajn prelegetojn oni
povos eventuale legi en la venontjara numero de Fervojfakaj Kajeroj.
Ladislav Kovář
En la paŭzo inter la prelegoj Bodo Ehrlich prezentis al la publiko unu el la bicikloj por la kongresaj tagoj senkoste luitaj de Deutsche Bahn Rent GmbH. DB en
multaj germanaj urboj disponigas sistemon de publikaj
bicikloj nomata „Call and Bike“. La sistemo uzas speciale ŝlositajn biciklojn. Necesas registriĝi en la ttt-paĝaro aŭ voki la klientan telefonnumeron, sekve oni ricevas la identigilon. Por malŝlosi la biciklon necesas
havi la poŝtelefonon. Vokinte la porklientan telefonnumeron oni ricevos kvarciferan kodon, kiun oni klaku al
la ekrano sur la biciklo. Post la uzo oni devas reŝlosi
ĝin kaj sekve povas forlasi la biciklon ie ajn, sed plej bone ĉe la vojkruciĝo, por
ke la GPS-sistemo rekonu ĝian situon.
Poste Bodo reatentigis la aŭskultantojn pri la freŝe eldonita libro de Dieter Hartig
„Flugantaj folioj“, kiu enhavas facile legeblajn gajajn sed ankaŭ seriozajn tekstojn
konvenajn ankaŭ por la lernantoj de E-kursoj. Per la 10-eŭra prezo la aĉetanto
subtenas la 64an IFK-on en 2012 en la unua Esperanto-urbo Herzberg.
Ĉar ni volis enmanigi al vi ĉi tiun trian numeron de la Harca Balailo jam ĉi-matene, ni ne povas raporti pri la aferoj, kiuj devis okazi vendredon. Ni nur listas ilin:
La venonta IFK prezentas sin  Faka Komisiono diskutigas publike  Movadaj
aferoj  Solena fermo de la kongreso  Adiaŭa vespero.
Ni esperas, ke vi ĝuis la 64-an Internacian Fervojistan Kongreson, kiu ĵus finiĝas
en la unua Esperanto-urbo Herzberg am Harz.

Esperanto bonfartigis min!
Sinjorino Karin Kerl ne nur
preparis la lunĉpakaĵetojn
por la tuttaga ekskurso, sed
ankaŭ spertis vizitojn de la
kongresanoj en sia stacidoma kiosko – ĉefe pro la
bongusta Esperanto-bovlo
servita dimanĉon dum la
inaŭguro de la EsperantoPlaco.
Jens-Uwe Riefenstahl, Edgar Spielvogel kaj László Tarján el Hungario, helpantaj
ŝoforoj, pere de du aŭtomobiloj de la firmao PeterAutohaus, disponigitaj je la kongresaj bezonoj,
veturigadis la kongresanojn inter
la kongresejo kaj iliaj hoteloj kaj
feriaj domoj, kie ili tranoktis.
La mastro de la restoracio Artemis, la ĉiam agrable ridetanta sinjoro Joannis Kitoglou, ne
nur subtegmentis nian kongreson disponigante ejojn de sia
restoracio, sed kune kun siaj familianoj zorgis ankaŭ pri la
malsataj stomakoj de niaj kongresanoj. Eucharistó, σας
εσταριστώ, dankon!
Partopreno en du kongresoj – du muŝoj per unu bato
Al tiuj, kiuj pentekoste partoprenos la berlinan postkongreson, kiu fakte estas
komuna dana-germana-pola Esperanto-Kongreso (KEK) kaj samtempe la 89-a
Germana Esperanto-Kongreso, ni deziras agrablan restadon tie kaj al
vi ĉiuj bonordan revenon hejmen.
Ĝis la revido en Francio dum la jubilea 65-a IFK!
La 65-a kongreso de IFEF okazos en Artigues-prèsBordeaux de la 4-a ĝis la 11-a de majo 2013. Artigues
najbaras internacie konatan urbon Bordeaux - Bordozo - sudokcidente de Francio.

Fotoj de Siegfried Krüger,
Zsófia Kóródy kaj Bodo Ehrlich.
Per la lasta Harca balailo adiaŭas vin
Fritz Lautenbach , Fejfi
kaj ĉiuj LKK-anoj de la 64-a IFK
en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo.

