Harca balailo n-ro 1
Ekde la sabata antaŭtagmezo ĉiuj LKK-anoj
en la bele granda salono de la kongresejo
Artemis akceptis la alvenantajn kongresanojn,
petis de ili mankantajn pag-diferencojn, disdonis
al ili kongresajn materialojn kaj loĝigis ilin.
Siegfried Krüger ofereme per la biciklo luita de DB Rent GmbH (servo Call &
Bike = Voku kaj Biciklu) veturis al ĉiu trajnalveno
(tri trajnoj po hore, preskaŭ samtempe) por akcepti la
kongresanojn kaj gvidi ilin al la kongresejo Artemis.
Laŭdinde estas, ke li ofereme ĉiam el la regejo germanlingve kaj Esperante bonvenigis la alvenantojn.
Estis tio agrabla iniciato, kiun la alvenantaj kongresanoj certe ĝuis.
Sabaton ekde la 16a
horo Stefan MacGill
dum la unua sesio
kun dek interesuloj el
Brazilo,
Slovakio,
Rumanio,
Ganao,
Germanio, Hispanio
komencis trakti eblecojn kaj problemojn de porfervojista E-kurso. La dua sesio sekvis dimanĉon ek de
la 14.30 kaj la partoprenantaro eĉ plinombriĝis.
Ekde la 20-a horo en la salono de la kongresejo Artemis komencis granda ĉirkaŭbrakado kaj kisumado, malnovaj geamikoj kun
ĝojo renkontiĝis post malpli aŭ pli longa tempo, kaj ekestadis novaj amikecoj. Ni jam alkutimiĝis al la ĉinaj gekolegoj, sed dum ĉi
kongreso ni havas tiel ekzotikajn gastojn kiel Elza el Brazilo (atentu, ne estas tajperaro, Brazilio estas la ĉefurbo de la lando
Brazilo – nia kara Majstro iom malfaciligis nian uzadon de la
lingvo) kaj Alfred el Ganao.
La plej junaj partoprenantoj certe estas lia dujara filineto Kendra,
kiu jam ligis amikecon kun same dujara Samuel el Ĉeĥio, jam sperta kongresano
(lia unua kongreso estis tiu pasintjara Liberec-a).

Inaŭguro de la 64a IFK
dimanĉon la 20an de majo

Je la deka horo komenciĝis la inaŭguro sub la gvidado de Walter Ullmann per la recitado de la poemo La vojo fare de gimnazianinoj lernantaj Esperanton.
La kongreson salutis la reprezentantino de BSW s-ino Margarete Zavoral kaj la urbestro s-ro Gerhard Walter, kiu sian germanan paroladon tuj mem tradukis Esperantlingven. Stefan
MacGill, reprezentanto de ILEI, substrekis la gravecon de la
komenciĝanta kunlaboro ĉe instruado de Esperanto al fervojistoj.
La salutado de la dudeko da landaj reprezentantoj estis gvidata
de la ĉefdelegito Jindřich Tomíšek. Ĝi estis konvene interrompita de muzikaĵoj de pianisto kaj ĉelisto kaj la kantoj de la fervojista virkoruso el Hannover.
La IFEF-prezidantino Rodica Todor enmanigis Honorajn Diplomojn pro elstaraj kaj sindonaj meritoj subtene al IFEF al
LKK-prezidanto Achim Meinel, Zsófia Kóródy kaj al la urbestro Gerhard Walter. Poste la IFEF-prezidantino per sia festa
parolado anoncis la kongreson malfermita.

Dum la suna vetero fervojaj uniformoj, landaj flagoj, muzika tamburado
kaj urbestra parolado estis la spektaklo ankaŭ por la urbaj civitanoj.
Dimanĉon je la 16a horo
la urbestro s-ro Walter
inaŭguris antaŭ la stacidomo
la Esperanto-placon
kaj Joachim-Gießner-vojon.
La inaŭguron vigligis
la Blovorkestro el Sieber.
Poste, malgraŭ la okazaĵplena
tago la preĝejo de Sankta Jozefo
dum la ekumena diservo estis
preskaŭ plenplena.

Parto de la kongresanaro sur la oficiala foto.

La folklora grupo Harz-Klub Pöhlde per ĉarmaj kantoj kaj vervaj dancoj
vespere aplaŭdigis ĉiujn spektantojn.
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