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Fuelo el aero kaj suno 
 

 
 

Sonas kvazaŭ scienc-fikcio, sed svisaj 

esploristoj vere produktis fuelon el aero kaj 

sunlumo. La instalaĵo ja ĝis nun produktas 

nur malmulte da fuelo, sed laŭ la 

esploristoj la metodo estas matura por 

industria apliko. La bezonon pri fuelo por 

la aviado en la tuta mondo oni povus kovri 

per la utiligo de 0,5 procentoj de la areo de 

la Saharo. 

Nuntempe aviada kaj ŝipa trafikoj estas 

respondecaj por ok procentoj de la homaj 

enaerigoj de karbondioksido, kaj tio kun 

plialtiĝanta tendenco, skribas esplorista 

teamo el Svislando en faka ĵurnalo. Trafiko 

kiu estas neŭtrala rilate al karbono ja eblas 

per elektraj motoroj, la baterioj bezonataj 

por tio tamen jam pro ilia pezo ne estas 

taŭgaj por longdistancaj flugoj. 

Por prezenti alternativon, la esploristoj 

konstruis sur la tegmento de universitata 

laboratorio malgrandan sunenergian 

rafinejon. La per ĝi produktitaj sintetikaj 

fueloj povas esti almiksataj al aliaj fueloj. 

Ili enaerigas ĉe la bruligo nur tiom da 

karbondioksido kiom estis elprenita antaŭe 

el la aero. 

La procezo konsistas el tri paŝoj. Unue 

karbondioksido kaj akvo estas filtrataj el la 

media aero. Ili tiam venas en sunenergian 

reaktoron en la fokuso de parabola spe-

gulo. Tiu produktas en la interno de la 

ceramika reaktoro varmegon de 1500 

gradoj C. Helpe de la varmego akvo kaj 

karbondioksido konvertiĝas en miksaĵon el 

hidrogeno kaj karbonmonoksido. 

Tiu sintezogaso povas sekve esti 

prilaborata al benzino, aviadila fuelo, 

metanolo kaj aliaj karbonhidratoj. 

La kompleta sistemo laboras stabile sub 

realaj kondiĉoj de sunenradiado kaj ĝi 

servas al la esploristoj kiel unika platformo 

por plua esplorado kaj disvolvado. 

Laŭ la esploristoj la tekniko estas matura 

por la transdono al la industrio. Ĉe 

produktado je industria skalo unu litro 

fuelo kostus 1,2 ĝis 2 eŭrojn. Kiel loko

https://esperantaretradio.blogspot.com/2021/11/fuelo-el-aero-kaj-suno.html
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por la produktado la esploristoj rekomen-

das dezertajn regionojn kun alta enradiado 

de suno. 

Per la eksperimenta instalaĵo la esploristoj 

produktis dum sep horoj 32 mililitrojn da 

metanolo. Kompare: La aviado konsumis 

en la jaro 2019 proksimume 441 miliardojn 

da litroj da aviada fuelo. Por kovri tiun 

kompletan bezonon laŭ iliaj kalkuloj 

necesus estonte areo de 45.000 kvadrataj 

kilometroj, kio korespondas al proksimume 

0,5 procentoj de la Saharo. 

Tamen fueloj el aero kaj suno pro la altaj 

investaj kostoj komence bezonus politikan 

subtenon. Necesus devontigi la aviadajn 

kompaniojn kovri parton de la fuelo el 

sunenergiaj fontoj, proksimume 0,1 

procenton. Tio igus la aviadon apenaŭ pli 

multekosta, sed ĝi ebligus la starigon de 

produktaj instalaĵoj, akcentas la esploristoj. 

Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de Mag. 

Anton Oberndorfer en Esperanta retradio. 

blogspot.com, sendita de Leo Patek. Koran 

dankon! 

 

 

 
En Nepalo ekzistas Esperanto- 
Centro, bedaŭrinde ne plu en Vieno. 

Amike, Leo Patek 

 

 

Juda kanzono  

Inter sakralo 

kaj inter profano 
Mi vivas inter sakralo kaj inter 

profano, kun la vero, kiu en mia 

interno furoras; kun milo kaj pli da 

kutimoj. 

Kun ĉia falteto sur mia vizaĝo  

mi ree eliras por vortojn disŝipi. 

Inter realo kaj frenezaĵo ja ĉio 

revenas al mi. 

La loko, de kiu mi venas, sen paco 

troviĝas; kaj tiu vojaĝo por mi tro 

pesiĝas, estante jam troa. 

Tion mi devas superi, jen ĉio farenda,  

ĉi tie mi devas trairi, jen ĉio farenda. 

    Mi vivas inter sakralo kaj inter pro-

fano, kun la vero, kiu en mia interno 

furoras; kun milo kaj pli da kutimoj. 

Kun ĉia falteto sur mia vizaĝo  

mi ree eliras por vortojn disŝipi. Inter 

realo kaj frenezaĵo ja ĉio revenas al 

mi. 

La loko, de kiu mi venas, sen paco 

troviĝas; kaj tiu vojaĝo por mi tro 

pesiĝas, estante jam troa. 

Tion mi devas superi, jen ĉio farenda, 

ĉi tie mi devas trairi, jen ĉio farenda. 

Mi petas Vin, tenu la gardon pri mi,  

por ke miaj piedoj ne ĉesu funkcii! 

Inter realo kaj frenezaĵo ja ĉio 

revenas al mi. 

La loko, de kiu mi venas, sen paco 

troviĝas; kaj tiu vojaĝo por mi tro 

pesiĝas, estante jam troa. 

Tion mi devas superi, jen ĉio farenda,  

ĉi tie mi devas trairi, jen ĉio farenda. 

Jen, inter sakralo kaj inter profano mi 

vivas. 

Teksto: Shachar Hadar 

Traduko el la germana de Mag. Vinko 

Oŝlak 
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La fondiĝo de la Aŭstria Esperanto Junularo 

En la jaro 1958 je pentekosto (25a de 

majo) mi partoprenis en kampado de la 

Graz-a KMJ (katolika mezlerneja junu-

laro), kiu inkludis grimpan marŝadon al la 

monto Patscha najbara al la orientstiria 

urbo Weiz. Dum la sufiĉe longa migrado 

okazis nature multa babilado kaj ŝercado 

inter la junuloj. Restis en mia memoro, mi 

tiam frekventis la 5an klason de la 

Akademia Gimnazio Graz de humanisma 

instruado (i.a. 8 jaroj de latina lingvo), 

unua kontakto kun Esperanto pere de 

Klaus Perko, kiu tiam estis en la 7a klaso 

de realgimnazio. Survoje al la Patsĉa-pinto 

li donis al mi kaj alia kunmarŝanto lingvajn 

ekzemplojn de tiu planlingvo. „Ŝmiri 

buterpanon“ restis en mia memoro kaj tiam 

ne kreis bonan impreson pri tiu lingvo en 

mi. 

Alia memoraĵo estas la opiniesprimo de 

mia latin-profesoro Ernst Doblhofer, kiu 

iam tuŝis Esperanton en sia instruado 

dirante, ke Esperanto estas io por simplaj 

homoj, laboristoj kaj similaj. Tiu klasifiko 

de eminenta profesoro, poste eĉ de la 

Universitato de Kiel (Germanio), postlasis 

en mia subkonscio provokan memoraĵon. 

Ĝi reaperis kiam mi en oktobro 1961 

komencis la studadon de matematiko kaj 

fiziko en Karl-Franzens-Universitato de 

Graz. En tiu monato okazis bonveniga kaj 

konatiga vespero por ekstudantoj en la 

domo de la katolika altlerneja komunumo. 

Mi sekvis la koncernan inviton por ekkoni 

la atmosferon tie. Tute nature tie estis 

apenaŭ iu kiun mi jam konis de la 

gimnazia tempo, sed jen mi ekvidis Klaus 

Perko kaj salutis lin amike memorante 

ankaŭ lian scion de Esperanto pro liaj 

informoj siatempaj dum pentekosta 

migrado. „Ĉu vi daŭre okupiĝas pri 

Esperanto?“ mi demandis lin kaj li jesis. 

En tiu momento okazis en mi ia kvazaŭ 

eksploda decido fari en mia nova vivofazo 

ion eksterordinaran kaj do mi demandis lin 

ĉu li pretus doni al mi kaj kelkaj 

studkolegoj Esperanto-kurson. Li akceptis 

kaj sammonate ni komencis tiun kurson en 

la sama domo (Graz 3, Leechgasse 24)! 

 
Freŝbakitaj juraj d-roj: Klaus Perko 

(maldekstre) kaj Georg Klingenberg 

(mortinta en 2016) 

Niaj lingvaj progresoj en Esperanto estis 

grandiozaj, Klaus Perko, kiu ekstudis juron 

en la sama universitato jaron antaŭ ni, 

havis apartan legaĵon, kiu fariĝis kutima en 

niaj interparoloj: temas pri lia traduko de 

Samuel Beckett: Atendante je Godot! Tie 

aperis la frazo-sekvo: „Iru ni! - „Ni ne 

povas!“ - „Kial ne?“ - „Ni atendas je 

Godot!“ - „Ho jes, vi pravas!“. Mi ne plu 

scias, kiom ofte ni uzis tion inter ni anoj de 

la studenta E-klubo.... 

Niaj progresoj estis tiel mirindaj, ke tri el 

ni, do ankaŭ Georg Klingenberg kaj Peter 

Peltzer partoprenis subtene de la Graz-a E-

societo „Unueco“ en internacia junulara E-

renkonto somere de 1962 en la turisma  
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vilaĝo EUR (Ekspozicio Universala de 

Romo) en la sudo de la itala ĉefurbo. Ĝi  

kunigis gejunulojn, kiuj antaŭ nur unu jaro 

eklernis Esperanton. 

Eĉ referaĵon pri la aŭstra popolaltlerneja 

sistemo mi sukcesis prezenti tie! 

Tiu renkonto malfermis la Esperanto-

mondon al ni, mi konatiĝis ekzemple kun 

Carlo Minnaja, kiun mi jarojn poste 

retrovis kiel profesoran kolegon en AIS 

RSM (Asocio Internacia de la Sciencoj, 

San Marino), li kiel matematikisto, mi kiel 

astrofizikisto. 

La jaro 1963 alportis novan taskon al ni 

Graz-aj E-studentoj. Kunlabore kun 

Unueco ni helpis en la KELI-kongreso 

(Kristana Esperantista Ligo Internacia), kiu 

okazis somere en Graz sub gvido de 

evangelia pastro Burkardt. 

1964 alportis novan faceton de nia junulara 

agado, nome la ekeston de trilandaj E-

renkontoj junularaj de Aŭstrio, Italio kaj 

Jugoslavio. Ni estis la unuaj organizantoj 

per paska renkonto en Graz, la jugoslavaj 

gesamideanoj sekvis pentekoste en 

Maribor, italoj 1965 paske en Triesto, 

pentekoste denove ni en Klagenfurt. En 

1965 okazis ankaŭ la fondo de AEJ 

(Aŭstria Esperanto-Junularo) kun bazo en 

Graz, kie la studenta E-rondo funkciis kiel 

iniciatinto. 

En vintro 1965 okazis eĉ skikurso 

esperantista en Bohinj, sude de la Triglav-

montaro, organizita de la slovena filio de 

JEJA (Jugoslavia Esperantista Junulara 

Asocio), ties instruisto estis Gert Lau el 

Graz, posta estro de la studenta parlamento 

de la Karl-Franzens-Universitato.  Li 

instruis skiadon esperantlingve! 

La unua kunveno de la novfondita AEJ 

okazis en la Volkshaus Ternitz, Malsupra 

Austrio en la jaro 1966.  

 

 

 
Miĉjo ĝojplene saltas el Volkshaus 

Ternitz 1966 

 

Tiujare aliĝis al nia studenta klubo ankaŭ 

Heinz Paul Kovacic, kiu post mia 

doktoriĝo en 1967 kaj soldatservo kaj 

elektiĝo kiel TEJO-prezidanto somere de 

1968 en la TEJO-kongreso de Tarragona 

(Hispanio) kaj translokiĝo al la 

Universitato de Bochum  (Germanio),  

ekfunkciis kiel gvidanto de la juna 

Esperantistaro de Graz. Kulmino de tiu 

evoluo de la pozicio de AEJ en TEJO estis 

ties decido, organizi la TEJO-kongreson de 

1970 en Graz post la 55a Universala 

Kongreso de Esperanto en Vieno 

(inaŭgurita de nia federacia prezidento s-

ano Franz Jonas!), en kies laboro Heinz-

Paul plenumis la lokan estradon. Tiu 

kongreso estis speciala pro sia temo 

„Lernejo – ejo de la revolucio?“ 

respegulante la etoson de 68-a junulara 

movado internacia. Ankaŭ pro tio, ke 

kelkaj ruĝbrigadistoj el Italio misformulis 

la titolon ŝanĝante la demandon en 

imperativon. La loka polico tial 

„forkomplimentis“ ilin... (La tekston kreis 

univ.-prof. Hans Michael Maitzen) 
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Klubvesperoj 
nun okazas en  la Lendhotel, Grüne Gasse 

2, ĉe la angulo de Zeillergasse kaj Wiener 

Straße je la unua ĵaŭdo de la monato je la 

19-a horo. 

 
-  

Pro la nuna “Lockdown“ bedaŭrinde la 

planita klubvespero de la 2-a de decembro 

ne povas okazi. 

La novan jaron ni espereble komencas 

ĵaŭde, je la 13-an de januaro 2022 (ĉar la 

6-a ja estas festotago) 

ĵaŭde, 3-an de februaro 

kaj ĵaŭde, 3-an de marto. 

Bv. ne forgesu vian verdan pasporton…! 

 

GERMANGLO 
(Sprich: Dschörmänglou) 

 
In alter Zeit ging man adrett, 

zückt’s Portemonnaie, 

kauf’t ein Billet, 

vergaß auch nicht den Parapluie, 

aß á la carte ein grand Menue. 

Man saß auf einem Kanapee und wohnte 

an der Waldschaussee. 

 

Französisch sprach man ja so gern; 

Denn dieses galt nur als modern. 

Wer wollt‘ schon ungebildet sein? 

Nur deutsch zu reden, war nicht fein. 

Das ist nun völlig anders heute, 

denn Englisch sprechen alle Leute. 

 

Der Dancing-room, der Swimming-Pool, 

das Hobby auch ist wonderful! 

Man mixt die Drinks, man ist kein Snob, 

man knuspert Toasts und kauft im Shop. 

Man trägt im Partner-Look Blue Jeans, 

kauft Singels sich mit Evergreens. 

 

Man geht zu Party und in Weekend, 

man managt mit dem Börsentrend, 

man macht sich fit mit Sprays und Creams, 

man fährt zum Job und workt in Teams. 

Man lauscht den Hits und Songs der Stars, 

man hockt mit Darlings an den Bars. 

Die Pipeline bringt das Oil herbei, 

es spielt die Band, der Sekt ist dry. 

 

So übernimmt man fremde Muster. 

Wann wird der Deutsche sprach-

bewusster? 

Snackt Platt mit den, de dat versteiht! 

Sprecht DEUTSCH zu Deutschen (und 

Österreichern) weit und breit! 

Warum im Ausland radebrechen? 

Man sollte ESPERANTO sprechen! 

 

Günther Peck, Nienburg (ca. 1990) 

De „Esperanto aktuell“ N-ro 261 

 

 
 

*  Impressum * 
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 Installation des Steirischen Herbstes auf dem Esperantoplatz 

    
Thomas Hirschhorn, Simone Weil 

Memorial (2021), Installation auf 

dem Esperantoplatz 9.9. bis 10.10.  
Foto: Mathias Völzke 

Thomas Hirschhorns Installation würdigte 

das Leben und Denken der Philosophin 

Simone Weil in Form eines spontanen Me-

morials. 

Simone Weil (1909–1943) war eine fran-

zösische Aktivistin, Philosophin und 

Mystikerin, die manchen aufgrund ihres 

selbstlosen Lebens und ihres vorzeitigen 

Todes als Heilige gilt. 

Hirschhorns Installation am Esperantoplatz 

bediente  sich  der  Form  eines  spontanen 

Mahnmals, wie es z.B. in Paris nach dem  

tragischen Tod von Lady Diana entstand. 

Angelehnt an eines der vielen Grazer 

Kunstwerke im öffentlichen Raum, das den 

sozialen Wohnungsbau ohne allzu viel 

Symbolik verschönern soll, verlieh sie der  

eher dekorativen Skulptur eine neue 

Bedeutung und wollte den Grazer Alltag 

einweben. 

Thomas Hirschhorn (1957, Bern, Schweiz) 

ist bekannt für seine Installationen, 

Collagen und Projekte im öffentlichen 

Raum. Dabei verwendet er häufig 

alltägliche Materialien wie Pappe, Folie 

und Klebeband und fügt Mindmaps, 

gefundene Bilder und Zeichnungen in 

komplexen Arrangements zusammen. 
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Karikaturo en „Die Zeit“ apud artikolo kun la demando  

„Ĉu Sars-CoV-2 iam estos sendanĝera kiel nazkataro?“ 
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Internacia #Esperanto-Nomo 
Ĉiuj esperantistoj scias kaj fieras, ke 

ekzistas tulipo kun la nomo 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨. 
Sed videble ne ĉiu homo sur nia planedo 

scias kio estas 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨. 
En la plej granda ĝardeno kun diversaj 

bulbfloroj en Nederlando, Keukenhof, 

troviĝas belegaj kampetoj kun belegaj 

𝐄𝐬𝐩a𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨-tulipoj. Bedaŭrinde la nomo 

de la specio estas malbone literumita. 
Tiel grave estas ripetadi kaj aperigadi la 

ĝustan nomon de la kreaĵo de Zamenhof.  

Ni semu, kaj semu... Amike Leo 

 

 
Ĉe la kart-aŭguristino 

„Kaj kion Vi vidas plu el la kartoj?“ 

„Mi vidas, ke Vi baldaŭ renkontos riĉan 

sinjoron. Vi enamiĝos en li kaj faros kun 

li edziĝan vojaĝon al Italujo.“ 

„Ĉu Vi povas ankaŭ vidi, kion mia edzo 

diros je tio?“ 

Bei der Kartenlegerin 

„Und was sehen Sie weiter aus den 

Karten?“ 

„Ich sehe, dass Sie bald einen reichen 

Herren treffen werden. Sie werden sich in 

ihn verlieben und mit ihm eine Hoch-

zeitsreise nach Italien machen,“ 

„Können Sie auch sehen, was mein Mann 

dazu sagen wird?“ 

Aus „Welthumor in Esperanto“ von Dr. 

Emil Pfeffer, Tagblatt-Bibliothek 

 

Niajn plej korajn bondezirojn al vi kaj via familio por Kristnasko kaj la 

Novjaro 2022. La aliaj UNUECO-membroj dankas al vi korege pro via 

fideleco, valora kontribuado, morala kaj financa subteno. 

 
Citaĵo de la tago 
„Kial Dio lasas malbonon okazi? 
El konsidero al moralistoj…“ 

 

Nia kunbatalanto Mag. Vinko Oŝlak en lia 

libro „Araneaĵo en la kapo (Eseo pri 

rikoltaĵoj de la filozofio, kaj la sentecoj)“, 

KUD Apokalipsa Ljubljana kaj Klaŭdi-

forumo 2020. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFtUx2pGQcmWuQk7-lF-sbvM9ebsEfmLiyqg4ZdOKN6j5Ro0bM0p9it18A9_EsR3usTu_EpMjxwOQIp0r1n67RdNO6-LpLTnGEiq33M4K5GEr2uJycnCul_ZIKha4RlC0LeyMHjVMOa6dz0iap0zgXgBUJBzOsmGU5WmXkcnV_wQ&__tn__=*NK-y-R

