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Homaj intervenoj en la natura medio

Dum la laste pasintaj jardekoj la homo grave
modifis la naturan medion - ĉu per senarbarigo, ĉu
per agrikulturo. Sed la influo de la homo pri la
flaŭro estas konstatebla de jam multe pli longa
tempo ol oni pensis - kaj ĝi estas eĉ pli forta ol la
ŝanĝoj je la fino de la lasta glaci-epoko. La homo
modifas la vegetaĵaron de la tero almenaŭ
samgrade kiel tion kaŭzis la klimataj ŝanĝoj je la
fino de la lasta glaciepoko. Tion konkludas
sciencistoj el la analizo de fosiliaj polenoj. La
tuttera disvastiĝo de la homo, la evoluo de la
agrikulturo kaj la forhakado de arbaroj apartenas
al la homaj influoj, kiuj dum la lastaj 3000 ĝis
4000 jaroj daŭripove modifis la plantan
diversecon de specioj, kiel tion raportas la
internacia esplorista teamo en faka maga-zino.
Kune kun la influo de la klimata ŝanĝo la
transformiĝo de la ekologiaj sistemoj supozeble
ankoraŭ plirapidiĝos. La teamo prilumigis
fosiliajn specimenojn de polenoj kiuj estis
kolektitaj tutmonde kaj estis registritaj en
datumbanko. Ili povas doni valorajn vidojn en la
pasintecon: Se polenoj ekzemp-le falas en lagojn,
ili tie deponiĝas tavolon post tavolo. En borkernoj
de la sedimentoj eblas pli poste rekonstrui plantajn
komunumojn kiuj aĝas milojn da jaroj. Entute la
esploristoj konsideris 1181 specimenojn el ĉiuj
kontinentoj escepte de Antarktiko. Ili kompletigis
la datumojn per statistikaj analizoj kaj tiel
rekonstruis la transformiĝojn de la ekologiaj

sistemoj dum la pasintaj 18.000 jaroj. Unuan,
dramecan transformiĝon ili vidas dum tiu epoko
kiam la glaciejoj retiriĝis je la fino de la lasta
glaciepoko kaj kiam la mediaj cirkonstancoj forte
ŝanĝiĝis. Tio okazis sur la diversaj kontinentoj
dum malsamaj epokoj, nome dum tempospaco de
antaŭ 8.000 ĝis antaŭ 16.000 jaroj. Sekve
stabiliĝis la ekologiaj sistemoj ĝis komencante
antaŭ proksimume 4000 jaroj la plantaj
komunumoj denove grave ŝanĝiĝis. "Tio estis
interesa eltrovaĵo, ĉar dum la lastaj kelkmil jaroj
ne okazis multe koncerne la klimaton, sed la paŝoj
de la ŝanĝiĝoj de la ekologiaj sistemoj estis same
grandaj aŭ pli grandaj kion ni estis vidintaj ekde la
lasta glaciepoko ĝis hodiaŭ", diras sciencisto.
La studaĵo de la esploristoj ne eksplicite intencis
esplori kaŭzojn de la ŝanĝiĝoj. Sed pro la tempa
proksimeco la sciencistoj kredas, ke agoj de la
homo, precipe la komenco de la agrikulturo, la
ekesto de urboj kaj de grandaj civilizoj estas la
kaŭzo de la observitaj ŝanĝiĝoj. La antropoceno do la erao en kiu la homo estas unu el la plej
gravaj influfaktoroj sur la tero - laŭ la sciencistoj
ne komenciĝis nur ekde la industriigo, sed jam
multe pli frue.
Esperanto-Webradio (ERR) aus Österreich:
Menschliche Eingriffe in die natürliche Umwelt.
Dieser Ton-Artikel wurde von Anton Oberndorfer
geschrieben und produziert

.
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Die frühe Neuzeit ist geprägt von Krieg und dessen dramatischen Folgen für Land und Leute.
Die Kunst, vor allem die Druckgraphik, überliefert uns ein eindringliches und oft
erschütterndes Bild davon. Ausgehend von Stefano della Bellas Allegorie „Der große Tod“
und Jacques Callots berühmter Serie „Die großen Schrecken des Krieges“ aus dem 17. Jahrhundert zeigt das Kupferstichkabinett der Alten Galerie, ergänzt durch Gemälde, Bücher und
kulturhistorische Objekte, Szenen des Krieges und des Friedens: Ausbildung, Kriegsgründe
und Propaganda, Schlachten und Belagerungen sind ebenso dokumentiert wie das Leben im
Lager, Kriegsverbrechen und deren Bestrafung, Ausbeutung und Terror der Zivilbevölkerung,
die Masse der Verwundeten, Vertriebenen und Armen. Die Druckgraphik dokumentierte,
illustrierte und kritisierte die vielen Theorien rund um den Krieg und so ist die Ausstellung
hauptsächlich mit Druckgraphiken aus dem Kupferstichkabinett der Alten Galerie bestückt.
Gemälde, Kleinplastiken, aber auch historische Bücher und kulturhistorische Objekte
ergänzen die Präsentation.
Diese Ausstellung ist in der Alten Galerie des Universalmuseums Joanneum im Schloss
Eggenberg bis 1. August 2021 Dienstag bis Sonntag und Feiertag von 10 bis 17 Uhr sehen.
Gefunden von Heinz-Paul Kovacic, dem ehemaligen Pressereferenten des Landesmuseums.

Die Zamenhof-Feier 1945
Österr. Esperantisten -Verband
ZAMENHOF-FEIER
Sonntag, 16. Dezember 1945, 10 Uhr
KONZERTHAUS-SCHUBERTSAAL
Programm
Das Prix-Quartett: Ho, mia kor´! / Oh,
mein Herz.
Freiheit - Gesungen von Konzertsänger
Prof. Anton Tausche
Das Prix-Quartett: Gaja papilio / Flatterhafter Falter

Das Prix-Quartett:Al la fratoj / An die
Brüder
Hofrat Hugo Steiner
Weihnachtslied

Karaj, ne kredebla: Nia estinteco estas
brila!
Amike Leo Patek
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2-a virtuala kongreso de
Esperanto:Jam eblas aliĝi,
senpage por individua
membroj de UEA gis la 4-a
de julio
Malfermiĝis la aliĝilo al la 2-a Virtuala
Kongreso de Esperanto (VK): https://vk.
esperanto.net. La 2-a VK okazos dum la
tagoj antaŭviditaj por la nuligita 106-a
Universala Kongreso, nome de la 17-a ĝis
la 24-a de julio. Ĝi havas la saman kongresan temon: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj”, Provizora programo baldaŭ
aperos. (https://uea.org/gk/920).La aliĝo al
la VK estas senpaga por Individuaj
Membroj (IM) de UEA (kaj TEJO), kiuj
aliĝas ĝis la 4-a de julio 2021. Frua aliĝo
gravas, por ke la organizantoj povu
proponi la plej bonajn rimedojn kaj
servojn. Post tiu dato, estas antaŭvidata
simbola kotizo pro kostoj de traktado de
malfruaj aliĝoj.
Por aliĝi al la VK IM-oj de UEA devos
unue indiki sian UEA-kodon. Se la sistemo
ne rekonas la kodon, vi povas kontroli ĝin
ĉe https://uea.org/via/persone. Se vi aliĝis
lastatempe, povas esti ke la sistemo de VK
ankoraŭ ne havas la plej ĝisdatan informon
de la datumbazo de UEA pri via membreco
en 2021. Tiuokaze, bv. sciigi tion al la
indikota retadreso dum la aliĝprocezo.
Se vi ankoraŭ ne membras en UEA por
2021, eblas - plej simple - samtempe aliĝi
al UEA kaj la VK per la VK-aliĝilo. Tio
ebligos al la sistemo tujan sciigon pri via
individua membreco en UEA.
Aliĝi al la VK sen membriĝi en UEA
ankaŭ eblas, kontraŭ aliĝkotizo de 50 EUR
ĝis la 4-a de julio kaj 75 EUR post tiu dato.

Subtenaj donacoj por realigo de la VK
bonvenas. Ĝi estas ampleksa projekto, kiu
implicas divers-specajn kostojn, kaj ĉiuj
donacoj gravas. Ĉiuj, kiuj donacos ekde 50
EUR, fariĝos oficialaj “Subtenantoj de la
Virtuala Kongreso”. Eblas facile donaci
per la kreditkarta formularo ĉe la VKaliĝilo - aŭ per via UEA-konto al la
fonduso por la Virtuala Kongreso kun
sciigo al la Financa Fako. La nomoj de la
donacintoj aperos
laŭkonsente) en
danklisto ĉe la listo de aliĝintoj senpere,
se la donaco okazas per la VK-aliĝilo, aŭ
post konfirmo de la Financa Fako, se ĝi
okazas pere de UEA-konto). UEA
antaŭdankas ĉiujn subtenantojn.
Simile al la pasintjara VK la 2-a VK havos
riĉan kaj viglan programon dum ok tagoj.
Ĝi
prezentos
ne
nur
popularajn
programerojn de la tradicia Universala
Kongreso, kiel Inter-nacia Kongresa
Universitato (IKU), Scienca Kafejo, Tago
de Lernado, Aŭtoraj Momentoj, Libroj de
la Jaro, Akademio de Esperanto kaj
Aŭkcio, sed ankaŭ multajn aliajn novajn
programerojn. La programo antaŭvidas
plurajn artajn kaj kulturajn momentojn,
virtualajn ekskursojn kaj sukcesajn
programerojn de la pasintjara VK.
Ne maltrafu la 2-an Virtualan Kongreson!
Aliĝu plej frue: https://vk.esperanto.net.
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Gazetaraj Komunikoj de UEA

„Tiu ĉumalofta sufikso
–um“: Nova libro senpage
- elŝutebla ĉe UEA
Kafumi... gustumi? Cerbumi. Aferumi,
esperantumi, simple: umi. La sufikso -UM
estas speciala afikso de Esperanto, kiu
kontribuas en nia lingvo por la granda
esprimkapablo de Esperanto. Pri ĝi, ĵus
bakita elektronike, nun disponeblas al la
komunumo, tute senpage la libro “Tiu
ĉumalofta sufikso -UM”, de Anatolo
Gonĉarov, nova literatura frandaĵo pri la
uzado de la sufikso, en eldono aŭspiciata
de UEA. La libro troveblas en la sekcio
Teko de la retejo de UEA, kune kun aliaj
senpage
elŝuteblaj
libroj:
https:
//uea.org/teko/libroj.
La ruso Anatolo Gonĉarov estas honora
membro de TEJO kaj la kolekton de tekstoj
en la libro li kompiladis dum pli ol 50
jaroj. La nun disponigata elektronika libro
estis preparita por lia 81-a datreveno,
surbaze de la aŭtora manuskripto. La
tekston enkomputiligis Svetlana Gonĉarova.
Asistis
Aŭgusto
Atensjo.
Aspektigis
kaj
enlibrigis
Andrej
Grigorjevskij. Anatolo Gonĉarov naskiĝis
en 1940 (en Siberio, Sovetunio). Li
eklernis Esperanton en 1958 dum la
studentaj jaroj, kiam li jam komencis
esplori la literaturon en Esperanto kaj
elskribi interesajn uzojn de vortoj kaj
gramatikaĵoj. En 1960 li ekinstruis
Esperanton kaj ĝis 1980 instruis ĉiujare. En
1965 li iniciatis fondon de SEJM (Sovetia
Esperanto-Junulara Movado), en kiu li
dum pluraj jaroj estis "la motoro". Dum
diversaj vivoperiodoj Anatolo fondis ses Eklubojn (Odessa, Barnaul, Moskvo k.a.).
En 1987, dum la perestrojka periodo, kiam

eblis i.a. profesie enspezi pro Esperantoagado li forlasis sian karieron kaj iris al
Moskvo por profesie instrui Esperanton.
Tio daŭris ĝis 1991, kiam Sovetunio
finiĝis. Dum sia tuta aktiva vivo li multe
studis, esploris, prelegis, artikolis kaj
kunordigis agadojn pri Esperanto.
Nuntempe li restas anime forta, sed fizike
handikapita: Anatolo ne plu kapablas vidi.
La prezentatan kolekton de citaĵoj kun la
uzoj de la sufikso -UM li kompiladis ekde
la komenco de lia Esperanto-vivo: dum pli
ol 50 jaroj. UEA dankas al Anatolo pro lia
ekzempla agado kaj al ĉiuj liaj helpintoj.
La Asocio estas tre honorita aŭspicii tiun
eldonon kaj deziras al ĉiuj bonan
ĝuoplenan legadon.

Citaĵo de la tago
„Krome pli bela ol havi viziojn estas,
ilin realigi.“
Lisz Hirn. Stiria filozofino kaj artistino
naskita je la 13-a marto 1984 en
Leoben

Zitat des Tages
„Noch schöner als Visionen zu haben
ist, sie zu verwirklichen.“
Lisz Hirn. Steirische Philosophin und
Künstlerin, geboren am 13. März 1984
in Leoben.
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Denglisch
Verlogene Narrative
aus dem Englischen
In den Neunzigern waren die britischen
Medien noch damit beschäftigt, den 2.
Weltkrieg zu gewinnen – zur nicht enden
wollenden Verblüffung ihrer kontinentalen, aber offenbar zur besten Unterhaltung
ihrer einheimischen Leser. Daraus wurde
der Euroskeptizismus, und bis heute sind
die Medien von Europa so besessen wie
zur Hochphase der Schlachten um das
Brexitreferendum. Die Boulevardzeitungen
kündigen fast täglich den baldigen Untergang der Europäischen Union an.
Einen bemerkenswerten Unterschied erklärt Wolfgang Münchau im Handelsblatt:
„Aus Worten entstehen Geschichten. Und
Geschichten lassen Narrative entstehen –
also Geschichten, die wir uns immer
wieder erzählen.“ Auf die britischen
Medien habe man sich verlassen, obwohl
sie das Narrativ geradezu feindselig
gegenüber der EU beherrschen. Münchau
sagt, es sei nicht im Interesse der EU, dass
Großbritannien aufgrund seiner Sprache
„die Marschrichtung vorgibt.“
Er plädiert für ein mehrsprachiges,
europäisches Mediennetzwerk und neue
gemeinsame Erzählungen. Der Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bedinge sprachliche
Nachsteuerungen.
Übersetzungsprogramme seien nicht ideal,
aber besser als nichts, „um Englisch als
kleinsten gemeinsamen Nenner in der
schriftlichen Kommunikation zu umgehen.“ Schließlich sei das „Vereinigte
Königreich nicht mehr in der EU. Britische
Journalisten sind jetzt Auslandskorrespondenten.“ Sendita de Karlo Reinisch.

Daŭrema aŭtoparkejo
Karikaturo de Sinisa Pismestrovic en la
„KleineZeitung“

Klubabende

und
andere Veranstaltungen
Auf

müssen wir ab Juni hoffentlich nicht mehr
verzichten. Weil aber zur Zeit die „3G“ –
getestet, genesen oder geimpft – als Eintrittsschlüssel für die Gastronomie gelten
und wir noch keine Details über die
Möglichkeiten und Pflichten wissen,
werden wir die Grazer Mitglieder per email informieren: Wir planen den ersten
Klubabend im Wirtshaus Roschitz in der
Georgigasse 42 in Eggenberg – wie
gewohnt - am Donnerstag, 10. Juni. Von
der Rückkehr zur Normalität kann aber
keine Rede sein. Denn das Virus schläft ja
nicht.

*Impressum*
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2021, LA JARO DE DANTE:
ESPERANTO-KUNLABORO EN
LA RETEJO KUN LA "CASA DI
DANTE" EN FLORENCO
Elstaran laboron lige kun la Muzeo “Casa
di Dante” en Florenco jam de pluraj jaroj
faras membro de la Internacia Patrona
Komitato de UEA, Giuliano Turone. Post
donaco de lia Danteska Biblioteko al la
muzeo, oni nun studas teknikan retan ligon
ene de la muzeo inter la enhavoj de la
biblioteko kaj la priskriboj, komentoj kaj
ilustraĵoj en la retejo “Dante Poliglotta”:
https://www.dantepoliglotta.it/?lang=eo.
La retejon eblas viziti per Esperanto aldone
al la itala kaj la angla. Tiu iniciato celas
profitigi la muzeajn vizitantojn (nuntempe
tre malmultajn pro la pandemio), kiuj,
vidante la ekspozicion de la bibliotekaj
volumoj vitrine, scivolas pri ĝiaj enhavoj.

Portreto de Dante Alighieri
de Sandro Botticelli 1495
Freŝa novaĵo estas la deklaro de 2021
kiel la Jaro de Dante: Italio kaj la tuta
mondo honoras 700 jarojn post la forpaso
de Dante Alighieri en Raveno, en septembro 1321. Por tio estis kreita en la menciita
retejo gvid-paĝo por la Jaro, kun foto de la
florenca muzeo kaj 20 sugestoj al la
muzeaj vizitantoj esplori la enhavon de la

plej interesaj volumoj de la biblioteka
kolekto. La gvidilon eblas rekte aliri per:
https://www.dantepoliglotta.it/labiblioteca-di-dante-poliglotta-e-il-museocasa-di-dante-di-firenze - en la itala, en la
angla kaj en Esperanto.
UEA kuraĝigas ĉiujn esperantistojn
esplori la 20 proponojn de "Dante
Poliglotta". Ĝis nun la retejo ricevis iom
pli ol 2000 vizitojn, kiuj devenas plimulte
de Italio kaj Usono. Ni ankaŭ kuraĝigas al
asocioj kaj individuoj diskonigi la novaĵon:
la retejo, vizitata de la tuta mondo,
reklamas ne nur la "Superan Poeton" (kiu
mem ne bezonus tion), sed ankaŭ la
muzeon kaj paralele la lingvon Esperanto.
UEA kore dankas al Giuliano Turone
pro la entreprenado de tiu laboro. La
verkaĵo de Dante "La Dia Komedio" estis
altnivele eldonita en la serio OrientoOkcidento, en traduko de Giovanni
Peterlongo, reviziita de Clelia Conterno
Guglielminetti, kun ilustraĵoj de Sandro
Botticelli (Edizioni SIEI Milano, 1963, dua
eldono en 1979: https://katalogo.uea.
org/katalogo.php?inf=1641), aldone al la
traduko de la "Infero", fare de Kálmán
Kalocsay ĉe Literatura Mondo, 1933;
represo ĉe LF-koop, kun postparolo de
Gaston Waringhien, 1978: https://katalogo.
uea.org/katalogo.php?inf=1695).
Estas ankaŭ traduko de Enrico Dondi,
publikigita trivolume. "Pur-gatorio" aperis
unue en 2000 kaj ankaŭ akireblas aparte:
https://katalogo.uea.
org/katalogo.php?
inf=6577. La proza verkaĵo de Dante
"Vivo nova" ("Vita nova"), konsiderata la
unua amromano de la itala literaturo, aperis
en dulingva eldono ankaŭ en traduko de E.
Dondi en 2001.
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Bitte um Hilfe!

IFEF Internacia Fervojista Esperanto
Federacio: Trajno serpentumas!
Sendita de Leo Patek

Udo Jürgens: Mi deziras al
Esperanto multe da sukceso

Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern war Udo Jürgens (*1934, +2014)
einer der erfolgreichsten Unterhaltungsmusiker im deutschen Sprachraum. Die
Originalproduktion in Esperanto kam
leider nicht mehr zustande. Lieder und
Projekt waren aber schon fast fertig und
wurden bereits vom Pickelverlag in
Nürnberg beworben.
Auch aus Facebook von Leo Patek.

Wir bitten wieder ganz herzlich, den
Mitgliedsbeitrag von 20 €uro oder
zumindest eine Spende (schon zehn €uro
helfen uns!) einzuzahlen. Den gedruckten
Ausgaben liegt wieder ein Zahlschein bei.
Alle Internet-Leser bitten wir um
Einzahlung auf unser Konto IBAN
AT66
1420
0200
1098
2643
mit dem Empfänger-Titel „EsperantoGesellschaft Steiermark“.
Der Grazer Esperanto-Verein erhält leider
keinen Cent an Subventionen und wir leben
nur von den Mitgliedsbeiträgen und
Spenden. Weil wir daher besonders
sparsam arbeiten müssen, haben wir den
Versand unseres „voko“ längst grundsätzlich auf e-mail umgestellt, weil die normale
Postgebühr unser Budget fast aufgefressen
hat; daher bitten wir die Empfänger der
gedruckten Exemplare herzlich um eine
zusätzliche Spende.
Wir wissen es zu schätzen, dass Du diesen
Mitgliedsbeitrag nicht für sonstige direkte
Leistungen zahlst, sondern als wichtigen
Beitrag zur Förderung unseres gemeinsamen Zieles.

Zitat des Tages
„Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden.“
Alan Curtis Kay ist ein amerikanischer
Computerwissenschaftler und Pionier in
der objektbezogenen Programmierung.
*17.05.1940 in Springfield
(Massachusetts), USA
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