La Kongresa Palaco Mara Stacidomo kuŝas ĉe
la marbordo, sugestoplena montrofenestro malfermiĝanta al la pasinteco kaj al la estonteco de
urbo tre speciala kia
estas Triesto.
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Prestiĝa sidejo de internaciaj kongresoj, ĝi estas
tre konata en la prikongresaj medioj kaj naciaj
kaj internaciaj, pro la
taŭge aranĝitaj salonoj,
moderna teknika ekipado,
gastama akceptado.
De la 23a ĝis la 29a de
majo 2009 ĝi estos komforta kunvenejo de la
Internacia
Fervojista
Esperanto-Federacio.

En februaro 2008 estis prezentita la programo de la ĉefaj kunvenoj
ĉijaraj kaj de la venonta, okaze de kiu oni tiel menciis kaj diskonigis, ĵurnale kaj televide:
“Fine, la kalendaro de Promotrieste jam antaŭvidas grandajn eventojn en 2009, inter kiuj la Internacia Kongreso de Fervojistaj Esperantistoj en majo”.
Estu bonvenaj en Triesto!
PROMOTRIESTE
Molo Bersaglieri, 3 - 34124 Trieste
Komerca Oficejo
tel. 040 304888; fax. 040 310856
@-poŝto: commerciale@promotrieste.it
Kun la patronado de:

CENT JAROJ
internac ia fervojista esperanto-federac io
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Triesto, Italio, 23 - 29 majo 2009
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Tre estimataj kaj karaj geamikoj!
Itala Fervojista Esperanto-Asocio (IFEA) kaj Triesta EsperantoAsocio (TEA), kiuj ricevis la malfacilan sed tre agrablan taskon
akcepti kaj inde gastigi la tutmondan fervojistaron, havas la plezuron inviti Vin al la urbo Triesto.
Ni atendas vin multnombraj, ankaŭ por inde festi la atingon de
centjara aktivado de esperantistoj en la fervoja medio. Centjariĝo
estas tre grava dato kaj ĝuste pro tio ni sentas tiun devon aranĝi
tiel, ke la 61a Ifef-Kongreso longe restu en ĉies memoro kiel io
eksterordinara kaj neforgesebla.
Por agrabligi vian restadon en Triesto, laboras la jena Loka Kongresa Komitato:
D-ro Romano Bolognesi
Edvige Tantin Ackermann
Elda Doerfler
Giuseppe Valle

Prezidanto
Vicprezidanto
Sekretario
Kasisto

Vito Tornillo

Fak-aranĝoj

Rosanna Sapla

Loĝiga servo

Elena Zerpini

Turisma servo

Danilo Gerbec

Turisma servo

Maria Grazia Gerbec

Turisma servo

Giuseppe Valente

Gazetara servo

Adreso
de LKK:
kaj pluraj
aliaj
helpantoj
61A IFEF-KONGRESO - TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO
CP 601 Trieste Centro - It-34101 Trieste - Italio
Tel. +39 040 350093; faks. +39 040 763128;
retadresoj: noredv@tele2.it; testudo.ts@gmail.com
BancoPosta Poste Italiane SpA: Associazione Esperantista Triestina
IBAN—IT 73 H 0760102200 000010834349 BIC—BPPIITRRXXX

Istriana (Trieste-Erpelle-Pola), aktiva ekde la jaro 1887, kaj Parenzana (Trieste-Buie-Parenzo), ekde 1902. Post la jaro 1918, la stacidomo estis plene utiligata ĝis 1935. Sekve de la militsortoj, la trafiklinioj Transalpina kaj Istriana estis destinitaj al tiama Jugoslavio, kaj Trieste Campo Marzio dekadencis kaj servis nur por iri ĝis
Draga Sant’Elia (landlimo kun la najbaro): tio ĝis 1958.
La stacidoma konstruaĵo, muzea sidejo ekde la 8a de marto 1984,
danke al agado de Libertempa Fervojista Organizo, estis renovigita
de la Itala Ŝtata Fervojo. Volontuloj zorgeme flegas la antikvajn
ekipaĵojn, lokomotivojn, dokumentojn, fotojn kaj aliajn objektojn;
eblas ankaŭ konsulti bibliotekon, riĉan je ĉirkaŭ 1500 libroj, dediĉitaj al transporta historio. La ekspozicio konsistas el kvar sekcioj
pri historio, konstrulaboroj, modeloj, elektraj instalaĵoj, kaj ankaŭ
rilate la tramistajn servojn en Trieste kaj ties regiono, kaj Istrio.
Triesto tamen ne estas nur ĉio ĉi, sed eĉ multo plia: se vi akceptos
la inviton, certe vi malkovros aliajn facetojn de ĝia vizaĝo, kaj krome, la renkontiĝo kun la internacia kolegaro cele al festado de la
100-jara agado de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio fariĝos neforgesebla, ĉar ĝuste okazinta en nia urbo Triesto.
Bonvenon al vi ĉiuj kaj ĝis la revido baldaŭ!

Ekskursaj celoj en regiono
Udine: situanta en vasta ebenaĵo kaj ĉirkaŭata de la Alpoj, en ĝia
centro elstare imponas la kastelo, sur kies norda remparo videblas
Zamenhofa portreto, mozaika artaĵo, donacita de la udinana esperantisto Achille Tellini. Je la piedoj de la monteto, historia centro,
revokanta stilojn venecian, gotikan kaj renesancan.
Cividale del Friuli: eta juvelo ĉe la riverbordoj de Natisone. Postlasaĵoj de romiaj tempoj, mezepokaj patriarkaj signoj, veneciaj spuroj, la plej signifaj atestaĵoj de la longobarda gento: ĉion ĉi vi trovos
en Cividale.
Aquileia: unu el la plej interesaj arkeologiaj ejoj de tuta Italio. Romia urbo, fondita en 181 a.K., ĝi estis grava komerca centro laŭ la
“vojo de l’ sukceno”, kunliganta Nordan Eŭropon al Mediteranea
Maro; ekde 699 ĝis 1751, Patriarka sidejo.
Grado: etaj internaj stratoj, viglaj placoj ĉirkaŭ la paleokristanaj
konstruaĵoj, simpla kaj severa katedralo, inter maro kaj laguno,
nuntempe fama banloko altiranta turistojn jam ekde la pasintaj
jarcentoj, pro la milde deklivaj sablobordoj kaj varmetaj marakvoj.

Thurn und Taxis, riĉa je gravaj artaj ĉefverkoj kaj historiaj
memoraĵoj.
URBAJ MUZEOJ PRI ARTO
Muzeo Revoltella: historia vilao el la 18a jarcento, aparteninta al
Barono Pasquale Revoltella, en kiu troviĝas verkoj de la plej gravaj
italaj artistoj.
Muzeo pri Historio kaj Arto, Ŝtongravuraĵa ĝardeno: kolekto
de praepokaj arkeologiaj iloj, de egipta, greka kaj romiaj valoraj
trovitaĵoj, kaj, en salono aparte dediĉita, objektoj el Majaa kulturo.
Muzeo Sartorio: historia rezidejo de la familio Sartorio, el la 17a
jarcento, kun kolektoj de italaj ceramikaĵoj, pentro- kaj skulptoartaĵoj, ekde la antikva arto ĝis 1900.
URBAJ MUZEOJ PRI HISTORIO
Risiera San Sabba (“Riz-senŝeligejo” S. Sabba): la nura kaptitejo
kaj nazia deportejo en Italio, deklarita en 1965 Nacia Monumento.
Muzeo pri Milito por la Paco: eksterordinare ampleksa kolekto
de la triesta klerulo Diego de Henriquez, konsistas el militaj kaj
civilaj transportiloj, peza kaj malpeza artilerioj, el riĉa biblioteko
kaj arkivoj militaj, civilaj kaj kartografiaj.
Poŝta kaj Telegrafia Muzeo: diversaj sekcioj pri poŝto, telegrafio,
poŝtaj kartografio kaj arkitekturo, filatelo ekde Aŭstria periodo ĝis
modernaj epokoj.
URBA MUZEO PRI TEATRO
Muzeo Carlo Schmidl: fondita danke al heredaĵo de la triesta
muzikeldonisto Carlo Schmidl. Pro riĉa dokumentaro, muzikinstrumentaro kaj tiutema objektaro, ĝi lokiĝas duavice en tuta Italio,
post tiu de Teatro Alla Scala en Milano.
Ankoraŭ plurajn muzeojn ĉi tie indus envicigi, inter kiuj la Nacia
Muzeo pri Antarkto, la Mara Muzeo kaj Akvario, la Magazeno de la
Ventoj, Speleovivarium, sed … kial ne vi mem malkovru aliajn vidindaĵojn? Sed ankoraŭ io prezentindas ĉi tie, ĉar ĝi, plej verŝajne,
dum la kongresa periodo estos la plej multe vizitata:
FERVOJA MUZEO—STACIDOMO CAMPO MARZIO
Samtempe al konstruado de trafiklinio Transalpina (aŭstre Wocheinerbahn - 1901-1906), estis realigita dua fervoja kunligo inter
Triesta haveno kaj Aŭstro-Hungara imperio: tial estis starigita eleganta kaj impona konstruaĵo, inaŭgurita kiel nova stacidomo la
19an de julio 1906. Pli poste ĝi iĝis startpunkto ankaŭ por la linioj

Informoj pri la regiono Friulo Julia Venetio….
La regiono situas en la nord-orienta parto de Italio kaj havas areon
de 7,845 km2. Norde ĝi najbaras al Aŭstrio, oriente al Slovenio,
okcidente al la regiono Veneto, dum la suda parto sin banas en la
Adriatika maro. Ĝin trairas la rivero Tagliamento kaj nord-oriente
ĝin kronas la Alpoj (Giulie kaj Carniche).
La regiona ĉefurbo estas Triesto. La urboj Pordenone kaj Udine
apartenas al regiono Friulo, dum Gorizia kaj Triesto al Julia Venetio. La loĝantaro konsistas el ĉ. unu miliono kaj 212 mil personoj.
… kaj Triesto
La provinco de Triesto estas
la plej malgranda itala provinco: terlango larĝa ekde 5
ĝis 10 km kaj longa 30, etendiĝas inter la maro kaj karsta altebenaĵo (je 400 m. super la marnivelo). Ĝi landlimas orien- GOLFO DE
TRIESTE
te kun Slovenio, nord-okcidente kun
la provinco de Gorizia, kaj en la suda
parto ĝi kuŝas ĉe la Adriatika maro.
La provinca areo egalas al 212 km2,
tiu urba al 84,50 km2; provinca loĝantaro nombras 236.320, dum la urba 205.228 personojn.
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De stacidomo 1 15 minutojn piede

Triesto Vin atendas!
Triesto. Urbo enigma, fascina, iom malfacile komprenebla. Kun
aspiro al malfermo mediteranea. Kaj ĉefe mezeŭropa. Ĝi ne estas
tiel artaĵoriĉa egalebla al Romo, Florenco aŭ Venecio, sed historie
grandvalora, jes! Spuroj romiaj ĝin pavimas ekde kiam ĝia nomo
estis Terĝeste, por poste paŝadi, en tempoj pli proksimaj al ni, la
vojojn komercajn, alportantajn favorajn vivkondiĉojn, danke al ĝia
rolo privilegia kiel marelirejo de la danuba-habsburga landinterno.
Triesto, vojkruciĝo kie kulturoj kaj religioj de la centra kaj orienta
Eŭropo renkontiĝas kun okcidenta mondo, kie la latinaj lingvoj sin
komparas kun tiuj germanaj kaj slavaj, celante trovi komunan
fruktodonan grundon por reciproka pliriĉiĝo.
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librejoj, la historiaj kafejoj, tiuj literaturaj salonetoj - ardaj forĝejoj
de pasioj kaj ideoj.
Triesto, urbo mara kaj roka, urbo venta kaj taŭzita, urbo monumenta kaj nostalgia, malfermata al ĉio sed samtempe malriskema
kaj timema…
Dum via restado en Triesto, klopodu ĉion ĉi esplori kaj sperti: certe
pliaj surprizoj malkaŝiĝos al vi!

Vidindaj lokoj en Triesto kaj regiono
KASTELOJ
Kastelo de Sankta Justo: historia emblemo de Triesto, kiu de la
samnoma monteto gardas la urbon, sube kuŝantan.

Triesto, vigla kaj entreprenema kaj energioplena, prezentas siajn
stratojn kaj palacojn memorantajn Vienon kaj Budapeŝton, la imperiajn ĉefurbojn.

Kastelo de Miramare: reĝa rezidejo, la taŭga kadro por la romantika aventuro de arkiduko Maksimiliano de Habsburgo, frato de la
imperiestro Francisko Jozefo, kaj lia edzino Carlotta el Belgio.

Triesto, la urbo de Svevo, Saba kaj Joyce, kun kultura agado intensa kaj fervora, kies atesto estas la teatroj, la bibliotekoj kaj

Kastelo de Duino: sepcentjara reĝejo, dronanta en parko densa je
rozoj kaj begonioj, ankoraŭ nuntempe loĝata de la Princoj von

