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SALUTVORTOJ
DE LA URBESTRO DE

HERZBERG/HARZ

Liebe Gäste,
liebe Freude der Eisenbahn,
liebe Freunde der Sprache
Esperanto,

Karaj gastoj,
karaj amikoj de la fervojo,
karaj amikoj de la lingvo
Esperanto,

als Bürgermeister der EsperantoStadt Herzberg freue ich mich,
mehr als 150 Gäste aus über
20 Ländern begrüßen zu dürfen.
Auch im Namen meiner Kolleginnen/Kollegen aus dem Rat
und der Verwaltung übermittle
ich den Kongress-Teilnehmern
die besten Wünsche.
Sehr gern denke ich an den Besuch des Kongresses 2011 in Liberec zurück. Ich hoffe, einige
bekannte Gesichter wiederzusehen.
Die (Eisen-)Bahn ist maßgeblich
daran beteiligt, dass sich Herzberg heute die Esperanto-Stadt
nennen darf. Ohne den früheren
Bahnhofsvorsteher in Herzberg,
Herrn Joachim GIEßNER, hätte
die Sprache Esperanto, und damit auch unsere Stadt, diese positive Entwicklung nicht genommen.
Vielen Dank für die Entscheidung, den 64-a IFEF-Kongreso
in Herzberg durchzuführen; danke besonders denen, die an der

kiel urbestro de la Esperantourbo Herzberg mi tre ĝojas, ke
mi povas saluti pli ol 150
gastojn el pli ol 20 landoj. Ankaŭ je nomo de miaj koleginoj / kolegoj de la urba konsilantaro kaj de la administracio
mi transdonas al la kongrespartoprenantoj la plej bonajn
salutojn.
Tre volonte mi memoras pri la
vizito de la kongreso 2011 en
Liberec. Mi esperas revidi kelkajn jam konatajn vizaĝojn.
La fervojo estis grava elemento, ke Herzberg rajtas nomi
sin la Esperanto-urbo. Sen la
iama stacidomestro de Herzberg, sinjoro Joachim GIEßNER, verŝajne la lingvo Esperanto kaj ankaŭ nia urbo ne
sukcesintus la pozitivan evoluon.
Koran dankon pro la decido
organizi la 64an IFEF-kongreson en Herzberg. Dankon aparte al tiuj, kiuj helpis ĉe la
preparado, organizado kaj la
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Vorbereitung und Durchführung
mitgewirkt oder auch finanziell
unterstützt haben.
Allen Teilnehmern wünsche ich
eine gute An- und Rückreise, einen angenehmen Aufenthalt und
vor allem gutes Gelingen für den
Kongress!
Ich hoffe, dass Sie sich in unserer Stadt wohlfühlen und Herzberg in guter Erinnerung behalten.

financa subtenado.
Al ĉiuj partoprenantoj mi deziras bonan al- kaj hejmenvojaĝon, agrablan restadon kaj
precipe bonan sukceson por la
kongreso!
Mi esperas, ke vi bonfartos en
nia urbo kaj poste havos bonan memoron pri Herzberg.

Gerhard WALTER
Bürgermeister der Stadt Herzberg am Harz
– die Esperanto-Stadt
urbestro de Herzberg am Harz
– la Esperanto-urbo
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SALUTVORTOJ
DE GERMANA ESPERANTA-FERVOJISTA ASOCIO GEFA
Denove koran BONVENON en Germanio!
Jam la sesan fojon GEFA, la germanaj Esperantistoj-fervojistoj, povas bonvenigi vin, karaj gekolegoj el multaj eŭropaj, kaj eĉ el ekstereŭropaj landoj!
Sed la unuan fojon gastigas nin Esperanto-urbo, nome la urbo Herzberg am Harz. Ĝi estas la unua urbo, kiu oficiale portas tiun ĉi kromnomon.
Herzberg estas vere urbeto, sed tamen jam vaste konata en la Esperanto-mondo! Ĝojiga por ni, Esperantistoj, estas la subteno de la urba
administracio, kiu tiun ĉi kuraĝan paŝon de Esperanto-nomigo faris
en la jaro 2006.
La germanaj Esperantistoj-fervojistoj deziras al vi ĉiuj, karaj kongresanoj, travivaĵ-riĉajn tagojn en la plej norda mezmontara regiono de
nia lando, interesajn fakajn, kulturajn kaj turismajn programerojn,
sed ĉefe homajn renkontiĝojn multflanke!
Ni ĝojus, se vi post la fino de la 64a IFK dirus: La Esperanto-urbo
Herzberg prezentis sin kiel vera kongresurbo por homa amikeco kaj
interkompreniĝo, kaj ni, Esperantistoj-fervojistoj, rajtas fieri pri la
multjara agado de la iama GEFA- kaj IFEF-prezidanto Joachim
GIEßNER.
Agrablan restadon al niaj karaj gastoj!

Achim MEINEL
GEFA-prezidanto
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SALUTVORTOJ
DE MEMBRO DE LA EŬROPA PARLAMENTO
Tre estimata sinjoro urbestro WALTER,
tre estimata sinjoro ZILVAR,
tre estimataj gesinjoroj,

tutkore mi dankas al vi por la invito al la 64a Internacia Fervojista
Esperanto-Kongreso en la urbo Herzberg am Harz – Esperanto-urbo
de la 19a ĝis la 25a de majo 2012. Volonte mi partoprenus la aranĝon, sed bedaŭrinde pro aliaj samtempaj devoj tio ne eblas al mi. Tamen mi uzu la okazon ĉi-voje diri kelkajn vortojn al vi.
La internacian lingvon Esperanto kaj la profesion fervojisto unuigas
intereso kungvidi homojn ankaŭ trans naciajn limojn. Tiu motivo ankaŭ estas esenco de nia ĉiutaga laboro en Eŭropa Parlamento ĉe projekto de eŭropa integrado. Ĝuste en nuntempo, kiam internacieco karakterizas preskaŭ ĉiujn dimensiojn de homa kunvivado, por sukcesplena evoluigo de futuro grave signifas komunikado, kulturinterŝanĝo kaj komuna dialogo.
La Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso, nun okazanta jam la
64an fojon, grave kontribuas al sukceso de tiu komuna volo. Precipe
ĝojigas min, ke oni elektis la urbon Herzberg am Harz kiel lokon de
la nunjara kongreso. Kiel mondskale unua oficiala „Esperanto-urbo“,
sidejo de Interkultura Centro Herzberg, kaj kun siaj multvariaj Esperanto-aktivecoj ĝi sendube ofertas idealajn kadrajn kondiĉojn por
la aranĝo, kaj tiel ankaŭ estas por la federacia lando Malsupra Saksio
mesaĝanto pri internacieco kaj subteno de kultura varieco.
Tiusence mi deziras al vi sukcesplenan kongreson kun interesaj kaj
instigaj konversacioj.
Afable salutas

D-ro Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
Membro de la Eŭropa Parlamento
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SALUTVORTOJ
DE ĜENERALA PREZIDANTO DE F.I.S.A.I.C.

Tre estimataj gastoj, karaj Esperanto-geamikoj,
nunjare F.I.S.A.I.C. festas sian 60-jaran jubileon kaj povas retrorigardi al eventoriĉaj jaroj plenaj de kulturaj kaj sociaj faroj en libera Eŭropo.
Al tio Esperantistoj kontribuis ne subtaksinde per valorstabiligo de
Esperanto kiel internacia lingvo.
Sen hezitemo oni rajtas senti grandan honoron, ke en nunjara majo
fervojistoj-Esperantistoj okazigas sian 64an kongreson en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, en historioplena loko. Ankaŭ la nomigo
de stacidoma antaŭplaco al Esperantoplatz atestas pri altestimo kaj
respekto de tiea enloĝantaro. Pro tio ni elkore dankas.
Kiel ĝenerala prezidanto de F.I.S.A.I.C. mi dankas al ĉiuj responsuloj
kaj organizantoj pro realigo de tiu ĉi kongreso, kaj deziras al ĉiuj
multan ĝojon dum varia kaj interesa kultura programo, kaj al pli ol
150 partoprenantoj el 20 landoj multan sukceson.
Plej bonajn salutojn esprimas

Guy GIERES
ĝenerala prezidanto de F.I.S.A.I.C.
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SALUTVORTOJ
DE KONCERNA KOMISIITO DE GERMANA FERVOJO DB
Tre estimataj gesinjoroj, karaj gekolegoj,
la urbo Herzberg am Harz havas longan historion, reen ĝis la jaro 1337, en
kiu oni unuan fojon dokumente menciis la suverenan bienon sub la kastelo.
Ĉi-kompare Esperanto estas relative juna. Nur antaŭ 125 jaroj tiu lingvo
naskiĝis, kaj mi ĝojas ke inaj kaj viraj fervojistoj venis al Herzberg, por ĉi
tie realigi la 64an kongreson de IFEF.
Via decido kongresi en Herzberg estas vere bona elekto. Unue Herzberg tre
bele situas ĉe suda rando de Harz-montaro. Due ĝi estas bone atingebla per
fervojo sur pejzaĝe ĉarmaj linioj de urboj Seesen, Northeim kaj Nordhausen. Trie Herzberg estas mondvaste unusola Esperanto-urbo. Ĉi tie agis jam
antaŭ 40 jaroj la fervojisto Joachim GIEßNER kiel unu el la plej elstaraj
progresigantoj de Esperanto ankaŭ kiel fervoja faklingvo. Longtempe li
funkciis kiel staciestro en Herzberg. Per sia senlaca engaĝiĝo por la lingvo
kaj por la multnombraj aranĝoj, kongresoj kaj junularaj renkontiĝoj en
Herzberg Joachim GIEßNER metis fundamentan ŝtonon por tio, ke en la jaro 2006 Herzberg ricevis oficialan titolon Esperanto-urbo.
Dum ses tagoj vi ĉi tie fake komunikos por tiel evoluigi Esperanton kiel
fervojan faklingvon, kaj por progresigi ties uzadon. Ĝuste sur la tereno de
la trafiko ni sentas pli kaj pli ampleksan tutmondiĝon, kio montriĝas ĉe
kreskanta internacia interŝanĝo de varoj. Internaciaj trafikoj pli kaj pli gravas, kio pli necesigas intensan fakan komunikadon sur internacia tereno.
Tio precipe validas por mia regiono, Malsupra Saksio kaj Bremeno, kun
gravaj nordgermanaj marhavenoj. Sekve via intenco, per Esperanto ebligi
internacie klaran komprenon inter fervojistoj, estas tiom altgrade estimenda, kiel la kontinueco de via pli ol 60-jara agado en 19 landaj asocioj.
Ekster la faka komunikado la kongreso ofertas multvarian programon kun
sufiĉaj ebloj por ekkoni la urbon Herzberg, proksiman urbon Göttingen kaj
nelaste la Harz-montaron – ankaŭ per trajno.
Pro tio mi deziras al vi ne nur sukcesplenan kongreson, sed ankaŭ multan
ĝojon kaj Bonan veturon dum ekskursoj tra la bela pejzaĝo en sudo de Malsupra Saksio.
Ulrich BISCHOPING
koncerna komisiito de Germana Fervojo por la
federaciaj landoj Bremeno kaj Malsupra Saksio
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SALUTVORTOJ
DE FONDAĴO FERVOJA SOCIALA ORGANIZAĴO BSW
Tre estimataj delegitoj kaj gastoj,
karaj Esperanto-geamikoj!
La germana landa asocio de FISAIC, Fondaĵo Fervoja Sociala Organizaĵo (BSW), ĝojas povi saluti vin dum la 64a kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Asocio (IFEF) en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz.
Ekde la 12a de julio 2006 Herzberg uzas la oficialan kromnomon la
Esperanto-urbo, kaj tial ĝi estas por ĉiuj Esperanto-geamikoj ideala
aranĝloko por tiu internacia renkonto. Aktivaj Esperanto-parolantoj
vivas en Herzberg ekde mezo de la 1960-aj jaroj, kiam Joachim
GIEßNER komencis instrui la neŭtralan pontolingvon en la tiea stacidomo. J. GIEßNER kunagis dum multaj jaroj en la fondaĵo BSW kiel
ĉefkomisiito.
IFEF estas federacio de aktuale 19 landaj asocioj kun entute 1 719
fervojistoj parolantaj Esperanton. Celo de IFEF estas evoluigi kaj apliki la internacian lingvon Esperanto kiel fervojfakan lingvon. Jam
en 1909 fervojistoj-Esperantistoj kunligis sin internacie.
Ni tre fieras rajti esti gastigantoj de tiu aranĝo, kaj tiel subteni kaj
progresigi interkompreniĝon inter homoj kaj kulturan samrajtecon de
diversaj popoloj. Granda danko al niaj multnombraj honoroficaj helpantoj, sen kiuj tia aranĝo ne eblus.
Ni deziras al ĉiuj partoprenantoj belajn tagojn!

Margarete ZAVORAL
prezidanto de afergvidantaro
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SALUTVORTOJ
DE UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO UEA
Estimataj kongresanoj!
Ni en Universala Esperanto-Asocio tre ĝojas aŭdi, ke la Internacia
Fervojista Esperanto-Federacio okazigas la 64an Internacian Fervojistan Kongreson en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, de la 19a ĝis la 25a de majo 2012. Vizitinte la prian retpaĝon mi
unuafoje eksciis pri la elstara fervojista Esperanto-pioniro Joachim
GIEßNER, kiu vivis dum ĉirkaŭ 40 jaroj en Herzberg - kaj estis tre
kontenta ekscii pri tiu ĉi ligo inter unu el la plej gravaj urboj kaj unu
el la plej gravaj organizaĵoj en Esperantujo.
Estas ege nekutime lanĉi salutmesaĝon per raporto pri reta esploreto,
sed bonvolu permesi al mi sciigi al vi ĉiuj, ke unuafoje serĉinte en la
germana Vikipedio paĝon pri tiu pioniro mi rikoltis la mesaĝon Der
Artikel ´Joachim GIEßNER´ existiert nicht in diesem Wiki. Du kannst
den Artikel erstellen (Anleitung). Wenn dir die folgenden Suchergebnisse nicht weiterhelfen, wende dich bitte an die Suchhilfe. (La artikolo ´Joachim GIEßNER´ ne ekzistas en tiu Vikio. Vi povas verki la
artikolon. Se al vi la sekvaj trov-rezultoj ne helpas, bonvolu turni vin
al la serĉ-helpilo.) Tio instigis min peti la organizantojn de la kongreso trovi momenton por kunmeti materialon ebligonta la afiŝadon
de germanlingva vikipediero pri tiu grava vizaĝo. Ili agis absolute tuje. Mi ĝojas do ankaŭ raporti, ke tiu pionira vizaĝo nun havas indan
vikipedieron.
Jes, uzante la vorton Vizaĝo mi kompreneble aludas al mia amata ĉevaleto, Projekto Vizaĝoj. Iuj el vi eble ne aŭdis, ke mi de iom da tempo insiste petas ĉiujn Esperantistojn reliefigi – pleje en la naciaj lingvoj, sed ankaŭ en Esperanto, por garantii la kontinuecon kaj konatecon de niaj laboroj – la vizaĝojn de eminentuloj de relative neglektata speco. De kiu speco do? Nu, laŭ mi gravas disinformi pri homoj,
kiuj inde ambasadoris por Esperanto en specifa fako aŭ lando aŭ agadsektoro, kaj kiuj same inde reprezentis sian fakon aŭ landon aŭ
sektoron en Esperantujo. Joachim GIEßNER evidente estis tia homo.
La ekzisto de GIEßNER-monumento, kiu laŭ via kongresa retpaĝo
„staras ĉe la parko de la stacidomo“, indikas, ke li estas agnoskate e11

minenta. Mi deduktas, ke lige kun iu lia eminenteco oni povus informadi inter germanlingvaj fervojistoj pri Esperanto.
Eble mi ne bezonas aldiri, ke havus sencon diri „kaj inter la civitanoj
de Herzberg“, se tiu urbo ne estus jam unike Esperanta urbo!
Ĉar mi komencis la mesaĝon per nekutimaĵo, mi do lasas ĝis la fino
la kutiman menueron. Bonvolu akcepti de miaj manoj la plej korajn
salutojn kaj bondezirojn al via kongreso de via fratina organizaĵo, Universala Esperanto-Asocio, kiu estas ege danka pro la konstanta fideleco de la fervojistaj Esperantistoj al nia komuna afero – la glata
komunikado inter la popoloj.
Plej kore

D-ro Probal DASGUPTA
prezidanto de UEA
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SALUTVORTOJ
DE GERMANA ESPERANTO-ASOCIO GEA
Estimataj IFEF-kongresanoj,
antaŭ dudek jaroj mi havis la honoron kunlabori en la LKK de Münster por
la 44a IFEF-kongreso. Ĉi-jare mi nome de Germana Esperanto-Asocio salutas vian 64an kongreson, kiu post naŭ jaroj denove okazas en Germanujo.
Germana Esperantista Fervojista Asocio estas unu el la fakgrupoj kunlaborantaj kun GEA kaj kundecidanta ene de la GEA-konsilantaro pri nia laboro.
Tiu laboro ne plu estas facila.
Iam fervojisto-Esperantisto ĝuis specialan avantaĝon kompare kun aliaj Esperantistoj, ĉar la fervojo ĉiam jam estis ligilo al aliaj landoj kaj homoj, kaj
donis do elstaran eblon uzi Esperanton. Tiu tempo pasis: unue, ĉar nun ankaŭ nefervojistoj kaj ne-Esperantistoj amase vizitas fremdajn landojn; due,
ĉar per la Interreto la kontakto al alilandaj samideanoj estas ne plu io eksterordinara.
Sekve estas por ni pli pene kredigi al la homoj, ke Esperanto ĝenerale kaj
fakgrupo speciale estas ankaŭ nuntempe ankoraŭ bezonataj. Mi esperas, ke
la 64a IFEF-kongreso alfrontas la defion evoluigi novajn metodojn, kiel
transdoni la „internan ideon“ precipe ankaŭ al la juna generacio.
„Esperanto estas pli ol lingvo“, tiun moton de la jubilea jaro necesas klarigi
kaj spertigi al la publiko. Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo estas centro, de kiu elradias tiu mesaĝo rimarkeble eksteren. Nehazarde multjara
IFEF-prezidanto, nome Joachim GIEßNER, estis la origina iniciatinto de tiu tut-Esperantuje konata lumturo de aktivado. Salutinde, ke la urbo honoros
la lokan pioniron donante lian nomon al apud-stacidoma strato.
Por via kongreso kaj por via plua laboro mi ankoraŭ deziras multan sukceson, sed ankaŭ agrablan restadon en la ĉarma urbeto Herzberg kaj ĝia ĉirkaŭo.
Kun samideanaj salutoj

D-ro Rudolf FISCHER
GEA-prezidanto
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SALUTVORTOJ
DE ESPERANTO-ASOCIO SÜDHARZ
KAJ GEA-FILIO POR KLERIGADO KAJ KULTURO
Okaze de la 64a Internacia Fervojista Kongreso ĉi-tie en Herzberg
am Harz estis granda ĝojo kaj granda defio por la regiona asocio Esperanto-Societo Südharz (Esperanto-Centro) transpreni multajn organizajn taskojn.
Je favoro por BSW, FISAIC, IFEF, GEFA kaj la Esperanto-movado
ni strebis, ke tiu ĉi internacia fakkongreso atingu multfacetan publikan priatenton, ekz. de la urbo Herzberg am Harz – die EsperantoStadt / la Esperanto-urbo, la sola urbo en la mondo kun tiu oficiala
kromnomo.
Nia asocio jam ekzistas ekde la jaro 1976. Antaŭe, fine de la sesdekaj
jaroj de la lasta jarcento aktivis en Herzberg Joachim GIEßNER, kiu
en la instruoĉambro de la stacidomo regule ofertis Esperanto-kursojn,
kiujn partoprenis i. a. familio Walter LANGE, familio SCHÖNDUBE, Ursula kaj Peter ZILVAR el Herzberg.
La ekzemplodona, multflanka Esperanto-agado de J. GIEßNER estis
la fundamento, sur kiu dum jardekoj la loka Esperanto-asocio kaj ties
sindediĉe, honorofice laborantaj membroj konstruis unikan Esperanto-infrastrukturon por enlande kaj internacie disvastigi la lingvon, oferti modelajn kulturservojn por la parolantaro, la Esperanto-lingva
komunumo, por vizitantoj, turistoj al la urbo.
Dum kelkaj jaroj nia asocio (sub la sama tegmento kun la GEA-Filio
por Kulturo kaj Klerigado kaj Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj) kreis la plej ampleksan servokatalogon por Esperanto en la
mondo: eldonado, informado, instruado, klerigado, ekspozicioj, unika Esperanto-fakbiblioteko, Esperanto-muzeo, monumentoj, dulingvaj ŝildoj, saluttabuloj, menukartoj, eĉ Esperanto-kafejoj, restoracio,
hotelo, modelaj kulturaktivecoj.
Ĝojigas nin, ke ni jam povis saluti kaj kontentige servi multajn gastojn kaj kurspartoprenantojn el ĉiuj kontinentoj de la mondo. Kun sama ĝojo ni helpas la organizadon de la 64a IFK kaj disponigas niajn
vastajn informkanalojn, alvokas per gazetartikoloj kaj afiŝoj. Okaze
14

de tiu ĉi kongreso ni pretigis ankaŭ specialan ekspozicion Esperanto
kaj Fervojo, kiu en la bela kastela muzeo dum multaj monatoj altiras
la publikan intereson al tiu temo.
Ni certas, ke la fruktodona kunlaboro kun la urbestro, urba konsilantaro, administracio kaj la Esperanto-Centro kreis ion unikan, kiu estas
perceptebla kaj kiu kontribuos al la bonfarto de la IFK-partoprenantaro dum la kongresa semajno. La 64a IFK estas grava impulso por la
kreado de novaj daŭripovaj Esperanto-memoraĵoj en Herzberg kaj
per tio ni omaĝas al Joachim GIEßNER kaj la Esperanto-agantoj de
la antaŭaj generacioj.
Ni deziras agrablan restadon en la unika „verdiĝanta“ urbo.
Amike salutas
Petro ZILVAR
prezidanto de Esperanto-Asocio Südharz,
estro de GEA-filio por Klerigado
kaj Kulturo
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SALUTVORTOJ
DE PREZIDANTO DE IFEF
Estas ĉiam provoke trovi la plej taŭgajn vortojn per kiuj esence priskribi nian ĉefan eventon – la IFEF-kongreson – kiun partoprenas ĉiujare la Esperantistaj fervojistoj el pluraj anguloj de la mondo.
Kiel priskribi la 64an IFEF-kongreson?
Eble kiel kongreson okazontan en la unua urbo, kies oficiala nomo enhavas
la vorton Esperanto.
Aŭ kiel kongreson organizitan en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo,
kie la urbestraro mem, pere de sia Esperanto-parolanta urbestro, s-ro Gerhard WALTER, ludas aktivan rolon en la organizado.
Ĉu ankaŭ kiel kongreson, kies LKK apartenas al du gravaj Esperantaj federacioj, ambaŭ aliĝintaj al UEA. Ĝuste pro tio ĝi malfermos la pordon de
fruktodona kunlaboro inter ILEI kaj IFEF, pere de la unua internacia kurso
por fervojistoj enkadre de la kongresa programo.
Aŭ eble kiel kongreson, kiu okazos en urbo, kie loĝis, laboris, verkis kaj instruis Esperanton eminenta persono, la plej longdaŭra prezidanto kaj unua
honora prezidanto de IFEF, sinjoro Joachim GIEßNER.
Sed ankaŭ kiel kongreson organizitan de la plej multnombra landa asocio
de IFEF, asocio, kiu okazigis ĝis nun kvin kongresojn, kaj kiu povas fieri,
ke estas la unua landa asocio de IFEF, kiu fondiĝis la 2an de oktobro 1910
kiel Germana Esperanta Fervojista Asocio. Kaj kiu, en bona germana tradicio, konservis dum jaroj por sia bulteno la nomon de nia unua faka organo,
aperinta en decembro 1910, nome Fervoja Esperantisto. Tiun germanan informilon, kiu datumas de 1952, gratule mi salutas okaze de ĝia 60-jariĝo!
Neniu el tiuj priskriboj estas kompleta! Sed ĉiuj kune povus inciti nian
imagpovon por konsenti la provokon de la organizantoj, kiuj promesis al ni
„… idealan, unikan internacian kongreson“.
Finfine, mi trovis la plej taŭgajn vortojn por priskribi la 64an IFEF kongreson en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, Germanio.

Rodica TODOR
IFEF – prezidanto
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IFEF-KONGRESOJ
Jaro
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Loko
Århus
Salzburg
Paris
Lindau
Utrecht
Verona
Zürich
Stockholm
Rijeka
Århus
Linz
Helsinki
Barcelona
Budapest
Stoke-on-Trent

Bruxelles
Hamar
Utrecht
Fulda
Varna
Avignon
Rimini
Maribor
Lugano
Århus
Tarragona
Villach
Skellefteå
Swanwick
Roma
Turku
America

Lando
Danio
Aǔstrio
Francio

Jaro
1981
1982
1983
FR Germanio 1984
Nederlando 1985
Italio
1986
Svislando
1987
Svedio
1988
Jugoslavio 1989
Danio
1990
Aǔstrio
1991
Finnlando
1992
Hispanio
1993
Hungario
1994
Britio
1995
Belgio
1996
Norvegio
1997
Nederlando 1998
FR Germanio 1999
Bulgario
2000
Francio
2001
Italio
2002
Jugoslavio 2003
Svislando
2004
Danio
2005
Hispanio
2006
Aǔstrio
2007
Svedio
2008
Britio
2009
Italio
2010
Finnlando
2011
Nederlando 2012
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Loko
Regensburg
Balatonfüred
Oostende
Slančev Brjag

Vejle
Skopje
Katowice
Perpignan
Salou
Hamar
Olomouc
Münster
Cervia
Krems
Pécs
Den Haag
Košice
Aalborg
Le Mans
Budapest
Tábor
Plovdiv
Dresden
Sopron
Braşov
Shanghai
Paris
Poznań
Trieste
Sofia
Liberec
Herzberg/Harz
Esperanto-urbo

Lando
FR Germanio

Hungario
Belgio
Bulgario
Danio
Jugoslavio
Pollando
Francio
Hispanio
Norvegio
Ĉeĥoslovakio

Germanio
Italio
Aǔstrio
Hungario
Nederlando
Slovakio
Danio
Francio
Hungario
Ĉeĥio
Bulgario
Germanio
Hungario
Rumanio
Ĉinio
Francio
Pollando
Italio
Bulgario
Ĉeĥio
Germanio

PROGRAMO DE LA 64a IFEF-KONGRESO
Tago

19.05. (sabato)
20.05. (dimanĉo)
21.05. (lundo)
22.05. (mardo)
24.05. (ĵaŭdo)
25.05. (vendredo)
Tago
19.05.2012
(sabato)

Akceptejo/Informejo
funkcias en Artemis

Librovendado kun informado
funkcias en Artemis

10.00 - 22.30
09.00 - 18.00
09.00 - 14.00

17.00 - 19.00
18.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
10.00 - 13.00

Horo
18.00-19.00
18.00
20.00-23.00
10.00-12.00
12.00
12.15-13.30

20.05.2012
(dimanĉo)

14.30
16.00

18.15-18.45
20.00-22.00
08.45
21.05.2012
(lundo)

09.30-12.30

Programero
Kunsido IFEF-estraro / LKK
en Artemis
Lingvo-seminario (parto I)
en Englischer Hof
Interkona vespero en Artemis
Solena malfermo
en aŭlo de la lernejo ĉe Heidestraße
Komuna grupfoto antaŭ la lernejo
Internacia fervojista uniformparado
de la lernejo ĝis Artemis
Lingvo-seminario (parto II)
en Englischer Hof
Inaŭguroj de Esperanto-Placo
kaj Joachim-GIEßNER-Vojo
antaŭ stacidomo
Ekumena diservo
en Sankta-Jozefo-Preĝejo
Harctipa folkloro en Artemis
Por invititoj: Bonveniga akcepto
en Kavalira Salono de kastelo, poste
gazetara akcepto en kastela muzeo
Nepublika komitatkunsido
en Kavalira Salono, por publiko:
Gvidado tra kastela muzeo
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Tago

Horo
14.00
14.00-16.30

21.05.2012
(lundo)

14.00-15.30
16.30-18.00
19.00-24.00
09.00-12.00
13.15-18.30

22.05.2012
(mardo)

14.00-18.00
20.30-22.00
22.00-23.00
08.15-18.30

23.05.2012
(merkredo)

24.05.2012
(ĵaŭdo)

11.00
20.00-22.00
09.00-12.00
09.30-12.30
14.00-18.00
20.00-22.00

25.05.2012
(vendredo)

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.30-15.00
18.00

Programero
Lingvo-seminario (parto III)
en Englischer Hof
Faka Komisiono diskutigas publike
en Englischer Hof
Prelego pri Esperanto-Centro
kun fotoprezentado en Artemis
D1: Urbogvidado ek de Englischer Hof
Internacia balo en Artemis
Plenkunsido en Artemis
D2-G: Ekskurso per trajno al
Göttingen, kun fakprelego
D2-S: Ekskurso per publika buso
aŭ aŭtoj al Scharzfeld
Filmprezentado 175 jaroj de Germanaj
Fervojoj en Artemis
Libroaŭkcio en Artemis
T1: Ekskurso per trajno
al Wernigerode
kaj reen per buso tra Nacia parko
Promentago en Herzberg ek de Artemis
Revuo de Ralph GLOMP en Artemis
Fervojtemaj prelegoj en Artemis
Antaŭtagmezo por kolektantoj
kaj Esperanto-kulturo en Artemis
D3-G: Ekskurso per buso
tra Harz-montaro al Goslar
Koncerto de MANUEL
(Emanuele ROVERE)
(ĉiuj programeroj en Artemis)
La venonta IFK prezentas sin
Faka Komisiono diskutigas publike
Movadaj aferoj
Solena fermo de la kongreso
Adiaŭa vespero
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HERZBERG AM HARZ –
LA ESPERANTO-URBO
Herzberg am Harz estas urbo en la sudo de
Malsupra Saksio, ĉe la suda rando de la mezmontaro Harco. Ĝi situas en distanco de 32 km
nordoriente de Göttingen kaj 90 km sud-sudoriente de Hannover. Urbajn rajtojn Herzberg ricevis en la jaro 1929. Intertempe al ĝi apartenas
ankaŭ la iam memstaraj lokoj Lonau, Scharzfeld, Sieber kaj Pöhlde. Laŭ decido de la urbaj
deputitoj de la 11a de julio 2006 la urbo portas la nomon Herzberg am Harz – die Esperanto-Stadt/la Esperanto-urbo.
Interkultura Centro Herzberg (ICH) ankaŭ funkcias interalie kiel filio
por klerigado kaj kulturo de la Germana Esperanto-Asocio. Multaj
fakuloj kaj sukcesaj Esperanto-instruistoj studadis lingvajn kaj fakajn
sciojn en la mondvaste unika GEA-Klerigcentro. Krome ĝi estas kulturcentro de UEA. Dum la tuta jaro okazas Esperanto-kursoj, pluklerigaj studsesioj, fakaj kursoj kaj aliaj Esperanto-aranĝoj. Herzberg estas germania kaj internacia centro por klerigado de Esperanto-instruistoj. Unu el la plej grandaj E-fakbibliotekoj troviĝas en Herzberg.
Esperanto ankaŭ plenumas gravan rolon en la kunlaboro de Herzberg
kun la pola partnera urbo Góra. En aprilo 2005 la urbestroj Gerhard
WALTER kaj Tadeusz WROTKOWSKI interkonsentis uzi Esperanton kiel neŭtralan pontolingvon. Esperanto estas instruata en la lernejoj de ambaŭ urboj.
JOACHIM GIEßNER
Li naskiĝis la 23an de decembro 1913 kaj mortis la 25an de novembro 2003.
Joachim GIEßNER esperantistiĝis en 1950 kaj aktivis precipe en la
fervojista movado. Li organizis kaj gvidis multajn kursojn en Herzberg am Harz, kie li estis estro de la stacidomo. Li havis multajn taskojn sur nacia kaj internacia niveloj, prelegis, verkis, redaktis (interalie la GEFA-bultenon, historion de IFEF, E-lernolibron por turkoj),
20

tradukis, ĉefe la ĉiuspecajn kantojn. Dum multaj jaroj estis prezidanto de Germana Esperanta Fervojista Asocio
(GEFA), kaj de 1968 ĝis 1990 li estis prezidanto de
la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
(IFEF). Li partoprenis, sinsekve, 52 IFEF-kongresojn. FR Germanio distingis lin en 1984 per la Federacia Meritkruco, IFEF nomumis lin Honora Prezidanto. Li estis honora membro de UEA. Ĉe la stacidomo de la urbo staras monumento starigita honore
al li.
Lia pionira agado por Esperanto ankaŭ inter urbaj politikistoj kontribuis al la pozitiva opinioformado pri Esperanto en la urbo.
LA KONGRESEJO ARTEMIS/WELFENHOF
Artemis estis la diino de la ĉaso. La Velfoj, germane Welfen, origine
frankona nobela dinastio konata ekde la 9a jarcento, estis grava en la mezepoka eŭropa historio. La 6an de februaro 1981 mortis la tiam 63
jarojn aĝa reĝino Frederika
de Grekio (el la velfa familio, edzino de reĝo Paŭlo de
Grekio), la ĝis nun lasta
Velfo sur monarĥia trono.
Ŝia nevo Ernst August von
Hannover (* 1954), edzo de princino Karolina de Monako, estas nuna dinastiestro de Velfoj.

Fervojistoj el 20 landoj interkompreniĝas per la pontolingvo Esperanto.
21

KONGRESAJ PRELEGOJ
LA BALTMARA TUNELO – NOVA INTERLIGO AL SKANDINAVIO
(RESUMO DE LA ĈEFA FAKPRELEGO)
En la jaro 2020 estos preta 17,6 km longa ŝose- kaj fervojtunela interligo inter la germana insulo Fehmarn kaj la dana insulo Lolland.
Kelkaj nomas ĝin la plej granda eŭropa projekto de la jardeko. Prognozita kosto: 5,3 miliardoj da eŭroj, financataj de la dana ŝtato laŭ interkonsento inter Germanio kaj Danio.
La tunelo estos mergita en la marfundo
kaj konsistos el 89 tunel-elementoj, kiuj
estos mulditaj apud la norda elirejo de
la tunelo, kaj kiuj bezonos 2,4 milionojn da m³ de betono armita per 295 000
tunoj da ŝtalo. Necesas elfosi 19 milionojn da m³ de la marfundo.
La tunelo konsistos el 4 tuboj: du por aŭtoŝoseo kaj du por po unu
fervoja trako. Veturdaŭro: por trajno 7 minutoj kaj por aŭtomobilo
10 – 12 minutoj.
Oni prognozas gravajn konsekvencojn de la interligo:
- transportajn, ĉar estos grandaj infrastrukturaj investoj ambaŭflanke, kaj per tio konsiderinda tempoŝparo por pasaĝeroj kaj varoj;
- komercajn kaj kulturajn ŝancojn, kaj
- evoluon de granda ĉirkaŭa areo.
Supozeble tiu firma interligo generos pliajn investojn inter Danio kaj
Svedio, sed tio estas estonto, kiu ne rekte rilatas al la nuna projekto.
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PROJEKTO STUTTGART 21
(RESUMO DE PRELEGETO)
Unu el la plej grandaj trafikprojektoj en Germanio estas nuntempe la
alikonstruado de la sakstacio en Stutgarto al subtera trapasebla stacio. La realiga fazo de la projekto komenciĝis en 2011, la plana fazo
startis jam en 1995. Oni kalkulas konstrutempon de inter 7 kaj 10 jaroj, kaj la alikonstruado minimume kostos 4,5 miliardojn da eŭroj.
Sur la tereno de la malnova sakstacio oni povas konstrui novan urbokvartalon, kaj la fervoja entrepreno DB povas per vendo de la surteraj fervojaj instalaĵoj financi la novan stacion.
Kontraŭ la projekto okazis
ĝis nun pli ol 100 lundaj demonstracioj kun po kelkmiloj da partoprenintoj. La
kontraŭuloj volis savi la ĝis
tiam monumentprotektitan
stacidomon, ankaŭ ĉar ili
estis konvinkitaj pri ties
kapacito kaj avantaĝoj. Ili
ankaŭ estis kontraŭ la
interveno en la kastelĝardenon, kie oni devas dehaki pli ol 230 arbojn
pro la realigo de la subtera stacio. Temas pri arboj kun trunkĉirkaŭo
inter 80 kaj 500 cm, parte kun aĝo de pli ol 200 jaroj.
La koaliciaj partneroj de novelektita federacilanda registaro eldevigis
unuafoje popolan voĉdonadon por aŭ kontraŭ la projekto kun la rezulto: 58,9 % por kaj 41,4 % kontraŭ la realigo! Antaŭe okazis plurtaga publika interkonsentigo inter projektkontraŭuloj kaj projektkonsentuloj pri la plandetaloj kun ĉeesto de fakaj ekspertoj kaj informado de la publiko per la televido. Je la fino la rekomendo estis: realigo
de la projekto kun korektendaj plandetaloj.
Ĝis la fino ne estis konsento pri la kostoj kaj kapacito de la subtera
stacio. Problemaj estos la 60 km longaj tuneloj pro la montara strukturo. Stutgarto disponas proksime de la konstruejo pri riĉaj mineralaj
fontoj, kies endanĝerigon oni devas eviti.
Al la projekto ankaŭ apartenas la grandrapida fervojlinio Stuttgart Ulm inkluzive de la stacio Stutgarto-flughaveno/foiro.
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KULTURAJ PROGRAMEROJ
MUZIKGRUPO SILVERBIRDS
Muzikgrupo Silverbirds (Arĝentaj birdoj) konsistas el tri muzikistoj el Osterode kaj Bad Lauterberg, najbaraj urboj de Herzberg am Harz. Ili estas
konataj en la regiono pro multflanka muzikstilo, varia repertuaro taŭga por
internacia publiko, dancema aŭskultantaro. La prezenteblo dum tiu ĉi
kongreso direktis ilian atenton al Esperanto kaj
instigis ilin lerni prononcadon, kanti plurajn
kantojn en Esperanto por ĝojigi la publikon.
La muzikistoj: Günther BÖTTCHER (klavaro), Horst JÄDE (gitaro) kaj Kerstin KLAUENBERG (voĉo, frapinstrumentoj).

FERVOJISTA VIRKORUSO HANOVRO DE 1897
La koruso estis fondita kiel Fervojista Kantotablo Hanovro de bagaĝservistoj en ĉefstacio Hanovro en majo 1897. Dank´al la kantadaj sukcesoj la
koruso povis pliigi sian membronombron per aliĝo de kantistoj el aliaj deĵorejoj. Komence de unua mondmilito la koruso okupis elstaran lokon en aro de hanovraj kantkluboj.
Kiam en 1937 Karl-Heinz SANDER transprenis muzikan korusgvidadon,
jam estis okazinta nomŝanĝo al Regnofervoja Virkoruso Hanovro de 1897.
La klubflago, la notoj kaj ĉiuj
skribaĵoj estiĝis militperdoj,
ĉar ili forbrulis sekve de
bombado de Hanovro.
Post la milito okazis revigligo de la koruso kun 34 kantistoj. En decembro 1948 Fervojista Virkoruso Hanovro prezentis sian unuan koncerton en Beethoven-salonego de urbohalo Hanovro.
La nuna korusestro Petr CHRASTINA festos ĉi-jare sian 25-jaran jubileon
kiel korusgvidanto ĉe ni. La prezentiĝon en Herzberg transprenos anstataŭ
li la kantopatro kaj vic-korusestro Hermann VORNHOLT.
Nuna prezidanto de la koruso estas ekde 1985 Wilhelm KUHNE.
dimanĉon la 20an de majo 2012 inter la 10a kaj la 12a h
dum la solena malfermo
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HARZKLUB PÖHLDE

Folklora grupo el Pöhlde, vilaĝo apartenanta al Herzberg am Harz
ludas tipan Harz-montaran muzikon kaj prezentas dancojn en tradiciaj kostumoj. La grupo enhavas diversaĝajn membrojn, kiuj harmonie
kunlaboras. La specialaĵo de la prezentadoj estas uzo de vilaĝaj, arbaraj metiiloj kaj laboriloj kiel muzikiloj. La ĉirkaŭ duhora programo
enhavas paŭzon kaj instigas la publikon al kunagado. Ili planas ankaŭ
rakonti - kun Esperanto-traduko - pri la grupo, pri la muziko kaj dancoj. Ne la unuan fojon ili ludos antaŭ Esperanto-publiko: en la Eŭropa Esperanto-Kongreso en 2009 ili rikoltis multe da aplaŭdo.
dimanĉon la 20an de majo 2012 inter la 20a kaj la 22a h
folklora vespero

RALPH GLOMP
La konata germana Esperanto-kantisto, komponisto, teatra aŭtoro kaj eldonisto el Hamburgo prezentas sian ŝlagro-ĉielon kun multe
da muziko kaj humuro. Dum sia spektaklo li
analizas la temon ofte uzitan en kantoj:
kunekzistado de viro kaj virino.
Ralph GLOMP ĝis nun publikigis tri diskojn
en Esperanto. La plej konataj estas liaj Ĵus
per kares'... kaj Nokto iĝas tag ..., sed en la
ĝusta sezono ankaŭ lia Dum Kristnaska tempo povas tre allogi. La Esperanto-kantoj plejparte estas tradukitaj; ĉefe el la germana, kelkaj unuopaj el la
angla. Ralph havas tre klaran voĉon, kaj la enhavo de ĉiuj kantoj estas komprenebla sen akompana tekstlibreto. La diskoj plaĉos ankaŭ al personoj, kiuj ŝatas latin-amerikajn kaj klasikajn stildancojn. Ili tie trovos ĉaĉaojn,
sambojn, rapidajn kaj malrapidajn fokstrotojn, ktp.
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Recenzisto skribis: Kiam mi unuan fojon konatiĝis kun Ralph GLOMP kaj
aŭdis lian koncerton, mi estis ravita. Mi aŭdis belan popularan dancmuzikon en perfekta Esperanto. Por mi lia muziko estas agrabla kaj post nur unu-du aŭskultadoj la kantoj jam fiksiĝas en la memoro kaj oni vole-nevole
komencas kunkanti ilin.
Ralph GLOMP jam kelkfoje kun granda sukceso kantis en Herzberg, ekz.
en la Eŭropa Esperanto-Kongreso en 2009, kaj kontribuis al la programo de
la Festo en la parko en 2011.
mardon la 22an de majo 2012 inter la 21a kaj la 22a h
speciala Revuo

MANUEL, KANTISTO EL UDINE EN ITALIO
Manuel, eksa elektroteknika inĝeniero kaj de nelonge emerito, esperantiĝis
en la aŭtuno 1985a kaj rapide komencis aktivegi por Esperanto en sia urba
Esperanto-grupo Nova Espero Friulujo kaj iĝis estrarano de Itala Esperanto
Federacio.
Akorde kun sia konvinko, ke eblas konstrui pacan, solidaran, fratecan mondan familion, li trovis en Esperanto trafegan
helpilon por atingi tiun celon sed, post
kvin jaroj, pro tro multaj seniluziiĝoj, li
forlasis la Esperantan movadon, tamen ne
forgesante la belan revon, kiu atende restis
en angulo de lia koro. Antaŭ du jaroj, post la emeritiĝo, li revenis al Esperanto, kaj brile superis la C1 ekzamenon. Li ektradukis Esperanten, adaptis
poemojn kaj kantojn, rekomencis ludeti gitaron kaj provi kantadon, spite al
la kontraŭindikoj de kuracistoj.
Lastan jaron li mirigis la Esperantistaron per siaj muzikaj, lirikaj kaj teknikaj kapabloj, prezentante la albumon Duonvoĉe... tutkore, kiu, preskaŭ sen
reklamo kaj apogo de la Esperantistaj organizoj, akiris jam plurajn favorajn
recenzojn kaj la ŝaton de multegaj samideanoj.
Notindas, ke la profitoj de la vendoj de tiu ĉi albumo estos fordonacitaj al
Evidente, senprofitcela organizo, kiu kuracas senpage blindulojn (laŭ la ekzemplo de ZAMENHOF), kaj kiu en Kinŝaso, ĉefurbo de la Demokratia
Respubliko de Kongo, estras lernejon por infanoj blindaj kaj sen rimedoj
pere de la subteno de Esperantistoj.
ĵaŭdon la 24an de majo 2012 inter la 20a kaj la 22a h
koncerto de la itala kantisto
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HISTORIO DE GERMANA FERVOJO
verkita de Dieter HARTIG
Estis la 7a de decembro 1835, malvarma lunda mateno, kiam la historio de la Germana Fervojo komenciĝis.
Tiam trafikis la unua trajno de Nürnberg al Fürth. La fervojlinio estis
7,5 kilometrojn longa. La lokomotivo Adler rajtis veturi 28 km/h kaj
bezonis 9 minutojn. Tion skribis la ĵurnalistoj en la gazetoj. Sendube
ili ne konstatis, ke la valoroj ne estas korektaj. El tio konkludas, ke la
lokomotivestro, s-ro WILSON, veturis evidente pli rapide ol permesite.
Antaŭ la ekveturo oni baptis la lokomotivon per la nomo Adler (aglo), kaj la fervojon oni nomis Ludwigseisenbahn (Ludovika fervojo).
Ĉe la unua vojaĝo
kunveturis 200 gastoj. Ekde tiu tago
trafikis Aglo regule
inter la urboj Nürnberg kaj Fürth.
Post 22 jaroj oni
fermis tiun fervojlinion en 1875.
Ĉar la trafiko sur la
La rekonstruita Adler apud ICE 3-motorvagono
unua linio tiel bone
(La foto: picture alliance / dpa-tmn)
sukcesis, funkciis
jam baldaŭ en Germanio novaj fervojlinioj: La 24an de aprilo 1837 la
linio de Leipzig al Dresden, la 22an de septembro de Berlin al
Potsdam, kaj multaj aliaj. La 7an de majo 1860 oni malfermis la
unuan fervojlinion eksterlanden. Estis tio fervojlinio de Rosenheim al
Salzburg.
Tri objektojn oni bezonas por la fervojo: radojn, relojn kaj movilojn.
La rado estis jam inventita kaj instigis al la ideo, uzi relon. La radoj
ne bone povas ruliĝi en ŝlima grundo. Nur romianoj evoluigis vetursulkojn por pli facile veturigi ĉarojn.
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En la 18a jarcento inĝenieroj klopodis anstataŭigi la trenĉevalojn per
pli forta movilo. Tiam estis nur la vapormaŝino je dispono, sed tiuj
maŝinoj estis tro pezaj por uzi ilin kiel veturigmaŝinojn. Nur en 1804
malgrandaj vapormoviloj estis muntataj sur ĉasion. Jen la lokomotivo.
La inĝeniero STEPHENSON konstruis lokomotivojn por minejoj,
kaj poste li plibonigis la reloteknikon kaj konstruigis en 1825 la unuan fervojlinion de la mondo.
Multaj homoj timis la fervojon kaj nomis ĝin diablaĵo, kiu malsanigas la pasaĝerojn, mortigas birdojn kaj kaŭzas, ke la bovoj ne plu donas lakton. Sed jam baldaŭ estis la venko de la fervojo jam ne estingebla.
Meze de la 19a jarcento oni ekkonis la gravecon de la fervojo kiel
milita transportrimedo. Ankaŭ la severa konkurencbatalo inter la
multaj privataj fervojoj gvidis fine al ŝtata fervojo, kaj en aprilo 1920
al la fondo de Deutsche Reichsbahn - DR (Germana Regnofervojo).
La Dua Mondmilito postlasis por la germana fervojo fatalajn sekvojn. Multaj linioj, fervojnodoj, stacioj, pontoj kaj aliaj estis detruitaj.
Post la fondo de Federacia Respubliko Germanio FRG, en 1949 oni
tie en decembro 1951 ŝanĝis la nomon al Deutsche Bundesbahn –
DB (Germana Federacia Fervojo). La rekonstruado de la detruitaj instalaĵoj kaj la forte kreskanta aŭtotrafiko tre malhelpis la evoluon de
DB. Ankaŭ la financa situacio estis ege problema. En 1980 ampleksis la ŝuldoj ankoraŭ 30 miliardojn da germanaj markoj.
En Germana Demokratia Respubliko - GDR - estis post la milito
multaj trakoj kaj materialoj malmuntitaj kaj kiel reparacioj en la Sovetunion transportitaj. Tial estis la evoluo pli malrapida, kvankam la
fervoja trafiko estis tre grava transportrimedo.
Post la germana reunuiĝo en 1990 kuniĝis en januaro 1994 la fervojretoj de DB kaj DR sub la nomo Deutsche Bahn AG (Germana Fervojo Akcia Kompanio), sed ĝi estas ankoraŭ ŝtatleĝa entrepreno.
Sekvas gravaj reformoj, precipe la redukto de personalo.
Multaj prestiĝaj grandprojektoj, kiel la ĉefaj stacioj en Berlin kaj
Leipzig, foruzis multe da mono. Intertempe ne estas certe, ĉu Germana Fervojo fariĝos borsnotita entrepreno.
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FILMO
175 JAROJ DE GERMANAJ FERVOJOJ
(1835 – 2010)

Ni prezentos al vi
Esperantlingve
imponan
filmon pri la historio de la Germanaj Fervojoj,
grandparte ankaŭ de Germanio.
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ATENTINDA ILEI-SEMINARIO DUM LA KONGRESO
IFEF kunlabore kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) ofertas nov-specan programeron – naŭ-sesian seminarion pri la arto kaj ebloj
instrui Esperanton en fervojistaj rondoj. Ĝi celas instruistojn kaj kursgvidantojn (aŭ -ontojn), ne nepre
fervojistajn. Ĝi prezentos la utilon krei novajn didaktikajn ŝtuparojn
surbaze de la unikaj bezonoj kaj potencialoj de la lingvo mem; tio estas uzi verbocentran aliron kun forta atento al la (ne) transitiveco. Ni
trastudos skemon por kreata kurso kun moderna kaj fervojista enhavo, bazita sur la didaktika ŝtuparo uzata por la paralele pretigata jubilea kurso Esperanto 125. Estos tempo por seminarianoj interŝanĝi instruspertojn, diskuti jubileajn planojn kaj varbagadojn, kune kun tasketo prepari en paroj kvin-minutajn modellecionojn. Oni povas konsideri la seminarion postsekvaĵo de la laboro de la konata fervojisto
Dieter HARTIG. La seminarion gvidos la prezidanto de ILEI, Stefan
MaCGILL. La seminario kostos simbolan 10 eŭran kotizon por la
kongrespartoprenantoj kaj 20 eŭrojn por la surlokaj aliĝintoj.
sabaton la 19an de majo 2012 ek de la 18a h - parto 1
dimanĉon la 20an de majo 2012 ek de la 14.30 h – parto
lundon la 21an de majo 2012 ek de la 14.30 h - parto 3

LIBRA SONORILO POR LA 64A IFK 2012
EN HERZBERG / GERMANIO, KIE ESPERANTO ESTAS HEJME
Flugantaj folioj konsistas
el unupaĝaj traktaĵoj
kun gajaj kaj severaj tekstoj.
Enhavas facile legeblajn tekstojn,
sed ankaŭ tiajn, kiuj postulas atentan
legadon.
Kiel en la ĉiutaga vivo.
Per 10 € (+ sendokostoj) vi subtenas la 64an
Internacian Fervojistan Esperanto-Kongreson
en 2012 en la Esperanto-urbo Herzberg.
Demandu la aŭtoron Dieter HARTIG,
hartigesp@t-online.de,
August-Hagedorn-Allee 55 DE-28279-BREMEN
Sparda-Bank, Kto: 631329, BLZ: 25090500
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Antaŭ 125 jaroj naskiĝis Esperanto.
La 26an de julio 1887 aperis la unua libro.

La gimnaziano
1875

D-ro ZAMENHOF
1887

La aŭtoro uzis la kaŝnomon D-ro Esperanto,
sed baldaŭ oni parolis pri la Lingvo Esperanto.
Okupiĝanta per komuna lingvo por la homaro, Ludoviko ZAMENHOF konkludis, ke por komuna lingvo ne necesas malfacila gramatiko. Li rimarkis, ke per prefiksoj kaj sufiksoj li povas multe malgrandigi la nombron de la lernendaj vortoj. Li elektis vortojn, kiuj havas
la saman bazon en diversaj lingvoj.
La malneto de la gimnaziano maturiĝis inter 1875 kaj 1887.
En 1887 D-ro Ludoviko ZAMENHOF eldonis la unuan lernolibron
en la rusa lingvo. Baldaŭ sekvis eldonoj en la pola, franca, germana,
angla, hebrea kaj jida. La familianoj ZAMENHOF forsendis la libreton al multaj adresoj kaj post mallonga tempo alvenis respondoj, skribitaj ankaŭ jam en la internacia lingvo Esperanto.
Esperanto etendiĝis al plej multaj nacioj de nia mondo kaj trovis sian
lokon. Multaj homoj komunikas kaj agadas per Esperanto, kiu vivas
hodiaŭ kaj estonte laŭ la originalo de D-ro ZAMENHOF.

125 jaroj Esperanto – pli ol lingvo.
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L. L. ZAMENHOF - LA VOJO
Tra densa mallumo briletas la celo,
Al kiu kuraĝe ni iras.
Simile al stelo en nokta ĉielo,
Al ni la direkton ĝi diras.

Ne mortos jam nia bravega anaro,
Ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,
Obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
Al cel' unufojon signita! Nur rekte,

„Ho, ĉesu!“ mokante la homoj admonas, –
„Ne ĉesu, ne ĉesu!“ en kor' al ni sonas:
„Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,
Se vi pacience eltenos“.

L' espero, l' obstino kaj la pacienco –
Jen estas la signoj, per kies potenco
Ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
Nek batoj de l' sorto, nek mokoj de l' homoj,
Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
Ĝi estas, la voj' elektita.

Kuraĝe kaj ne flankiĝante
Ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
Traboras la monton granitan.

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
Velkantajn foliojn deŝiras,
Ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
Ni forton pli freŝan akiras.

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
Pri l' tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, –
Ni semas kaj semas konstante.

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,
Ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
Traboras la monton granitan.

L' espero, l' obstino kaj la pacienco –
Jen estas la signoj, per kies potenco
Ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.

La Vojo estas poemo de Ludoviko Lazar ZAMENHOF,
presita en la numero junio-julio 1896 de Lingvo Internacia,
en kiu ZAMENHOF aludis al la ĵus venkitaj malfacilaĵoj
(„voĉdono en 1894“ kaj ĉeso de La Esperantisto).
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KELKAJ GRAVAJ VORTOJ KAJ ESPRIMOJ
En Esperanto
Ĝenerale
Saluton!
Bonan matenon/
tagon/vesperon!
Pardonu.
Bonvolu./Mi petas.
Kie estas la EsperantoCentro, hotelo …,
restoracio
Welfenhof/Artemis?
Dankon!
Kie estas bankaŭtomato?
Ĝis revido!
Jes.
Ne.
Mi ne komprenas la
germanan.
En taksio
Bonvolu veturigi min al
tiu ĉi adreso (montru la
adreson):
Bonvolu veturigi min al
la stacidomo.
En hotelo
Mia nomo estas ….
Mi mendis ĉambron.
Ĉu mi povas pagi per mia
EC-/kreditkarto?
En restoracio
Mi deziras manĝi / trinki.
Bonvolu doni al mi la
Esperantan menukarton!
Mi deziras ... (montru la
lokon sur la menukarto).
En vendejo
Kiom kostas tio?
Mi deziras aĉeti tion.
Numeraloj
1
2
3
4
5

unu
du
tri
kvar
kvin

eins
zwei
drei
vier
fünf

Germane

Fonetike

Hallo!
Guten Morgen/Tag/Abend!

halo!
guten morgen/tag/abend!

Entschuldigung.
Bitte.
Wo ist das Esperanto-Zentrum,
Hotel …, Restaurant
Welfenhof/Artemis?

ent-ŝul-di-gung.
bite.
vo ist das esperantocentrum, das hotel …, das
restoran velfenhof/artemis?

Danke!
Wo finde ich einen
Geldautomaten?
Auf Wiedersehen!
Ja.
Nein.
Ich verstehe kein deutsch.

danke!
vo finde iĵ ajnen
bankaŭtomaten?
aŭf viderse-en!
ja.
najn.
iĵ ferŝte-e kajn dojĉ.

Bitte fahren Sie mich zu dieser
Adresse:

bite faren zi miĵ cu dizer
adrese:

Bitte fahren sie mich zum
Bahnhof.

bite faren zi miĵ cum
banhof.

Ich heiße ….
Ich habe ein Zimmer reserviert.
Kann ich mit meiner EC/Kreditkarte bezahlen?

iĵ hajse ….
iĵ habe ajn cimer reservirt.
kan iĵ mit majner
ec/kreditkarte becalen?

Ich möchte essen / trinken.
bitte geben Sie mir die
Esperanto-Speisekarte!
Ich möchte….

iĵ meĵte essen / trinken.
bite geben zi mir di
esperanto-ŝpajzekarte!
iĵ meĵte ….

Was kostet das?
Ich möchte das kaufen.
ajns
cvaj
draj
fir
finf

6
7
8
9
10
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was kostet das?
iĵ meĵte das kaŭfen.
ses
sep
ok
naŭ
dek

sechs
sieben
acht
neun
zehn

zeks
ziben
aĵt
nojn
cen

LA ESPERO
Teksto: L. L. ZAMENHOF
Muziko: Félicien MENU DE MÉNIL

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.

EŬROPA HIMNO
Muziko: Ludwig van BEETHOVEN
Esperanta teksto:
Umberto BROCCATELLI

Kantu kune amikaro,
Ni la ĝojon festas nun,
Nek rivero, nek montaro
Plu landlimoj estas nun.

Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

Ho Eŭropo, hejmo nia,
Tro daŭradis la divid‘;
Nun brilegu belo via,
Ĉiu estas via id‘.
Via flago kunfratigas
Homojn post milita temp‘,
Via leĝo nun kunigas
Civitanojn en konsent‘.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

De l' Malnova Kontinento
Ĵus ekstaris la popol',
Gvidas ĝin tre nova sento
Kaj kuniga forta vol'.
Sub la ŝildo de la juro
Ni vivados en konkord'.
Tio estas nia ĵuro:
Unu land' kaj unu sort'.
Jen ekzemplo por la mondo:
Jen direkto, jen la voj':
Tuthomara granda rondo
En la paco, en la ĝoj'!

ZAMENHOF-monumento
en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo (2009)
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Pro la morala, materiala aŭ financa subtenoj
de la 64a kongreso
de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio IFEF,
kiu okazas en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
de la 19a ĝis la 25a de majo 2012
ni sincere dankas al:


Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
la urba konsilantaro,
kunlaborantoj de la urba administracio
sub gvido de urbestro Gerhard WALTER



Deutsche Bahn Rent GmbH



Fondaĵo Fervoja Sociala Organizaĵo BSW



F.I.S.A.I.C.



Autohaus Peter



Volksbank en Südharz



Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI









Interkultura Centro Herzberg /
Germana Esperanto-Centro
amikaro, klubanoj kaj honoroficaj helpantoj
Edgar SPIELVOGEL kaj MAE-Betreuungsstelle
honoroficaj helpantoj kaj ŝoforoj
donacintoj al la kongresa kaso
mastro de la restoracio Artemis
Joannis KITOGLOU
lernejestrino kaj kunlaborantoj
de la meza lernejo HRS
firmao Heinz RIEDEL

kaj al ĉiuj aliaj,
kiuj helpis dum preparlaboroj de 64a IFEF-kongreso.
 Kongreslibro de la 64a IFEF-kongreso.
 Eldonas la Loka Kongresa Komitato.
 Presita fare de Interkultura Centro en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo.
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La reloj ligas la landojn,
Esperanto la popolojn.

