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Ukraina matematikistino brilas

MarynaViazovska
Internaciaj premioj en la kampoj de
scienco, arto, sporto, ekonomio kaj aliaj
fakoj havas neeviteblan influon en la
prestiĝon de la landoj, kie naskiĝis la
koncernaj premiitoj. Nome, kiam israela
Nobel-premiito je Scienco anonciĝas, tio
neeviteble levas la nomon de Israelo pli
alten; kiam brazila teamo venkas gravan
turniron, neeviteble oni levas la brazilan
flagon en la momento de la premia
ceremonio; kiam korea filmo ricevas
Oskar-premion, ĉiuj riverencas ankaŭ
Koreujon.
En julio 2022, la Internacia Unuiĝo de
Matematiko anoncis la venkintojn de la
medalo Fields 2022. Temas pri la plej
grava premio pri matematiko en la mondo,
kiun oni transdonas post ĉiu kvara jaro al
kvar matematikistoj malpli ol 40-jaraĝaj.
En la jaro 2018, la anonco okazis en
Brazilo, en la urbo Rio-de-Ĵanejro, kaj unu
brazilano troviĝis inter la elektitoj — kaj
tio fierigis Brazilon.
En 2022 la premion envolvis konsterna
situacio. La kongreso de matematikistoj
devus okazi en la urbo Peterburgo, en
Rusujo. La katastrofa, sovaĝa milito en
Ukrainujo tion malebligis, kaj la kongreso
okazis virtuale.

La premia ceremonio estis translokita al
Helsinko, en Finnlando. La anonco de la
premioj kaŭzis apartan emocion: inter la
elektitoj troviĝas ukraina virino, nome
Maryna Viazovska. Ŝi estas la dua virino,
kiu ricevis tiun medalon. La unua estis en
la jaro 2014 la irana matematikistino
Maryam Mirzakhani. En aparte speciala
historia momento, la nomo de la tuta
ukraina nacio sonis pli laŭte kaj laŭde,
danke al la laboro de ukraina talenta
civitanino. La oficiala nomo de la medalo
Fields estas “Internacia Medalo por
Elstaraj Eltrovoj en Matematiko”. Oni
popularigis la nomon “Fields” omaĝe al la
kanada matematikisto John Charles Fields,
kiu laboris por la starigo de tiu premio. Ĝi
okazis unuafoje en la jaro 1936.
Oni konsideras ĝin iaspeca “Nobel-premio
je Matematiko”, kvankam la mona kvanto
transdonata estas konsiderinde malpli alta.
Kompreneble, la valoro de tiaj premioj ne
estas mezurebla laŭ la mono, sed laŭ la
granda kontribuo de talentaj cerboj al la
progreso de scienco.
Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis
Paŭlo S. Viana el Brazilo en Esperanto
retradio blogspot.com,
sendita de Leo Patek, koran dankon!
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Videokonferencoj bremsas kreivon

De du jaroj videokonferencoj estas parto
de la ĉiutaga laboro. Tio ja estas praktika,
tamen la rigardo sur la ekranon bremsas
laŭ nova studaĵo ankaŭ la kreivon. Se
temas pri novaj ideoj, estas tial konsilinde
renkontiĝi persone.
Lige kun la Kovim-19-pandemio la profesia ĉiutago pli kaj pli ŝoviĝis en la
ciferecan mondon. Multaj homoj laboras
en la hejma oficejo kaj la avantaĝoj de la
cifereca ĉiutago estas evidentaj: La
danĝero de infekto estas reduktita, ne
necesas forveturi de la hejmo, kaj la
entreprenistoj minimumigas la fiksajn
kostojn, ekzemple koncerne la kostojn por
hejtado kaj purigado de la oficejoj.
Pli kaj pli da firmaoj tial aktive akcelas la
laboron en la hejma oficejo kaj ĉe tio ne
limigas sin al la tempo de la pandemio.
Sondaĵo el la jaro 2021 rezultigis ke ankaŭ
post la fino de la pandemio ĉirkaŭ 20
procentoj de la usona labortempo estos
plenumitaj verŝajne en la hejma oficejo.
La laboro en la cifereca mondo tamen ne
nur alportas avantaĝojn. Jam de sufiĉe
longa tempo ekzemple oni parolas pri
"zuma" (laŭ la konferenca softvaro Zoom)
laceco. Ĉe tio temas pri sento de rapida
laciĝo post videokonferencoj - ofte ĝi estas
kunligita kun muskolaj mistensioj,
problemoj de koncentriĝo kaj kapdoloroj.
Laŭ studaĵo de la usona Stanforda

universitato la kaŭzoj por tio troviĝas en la
pli intensa interokula kontakto ĉe retaj
konversacioj kaj la daŭra vidado de la
propra vizaĝo.
Apud la efikoj pri nia ĝenerala bonfarto
videokonferencoj povas ankaŭ influi nian
produktivon. Sciencistoj de la Stanforda
universitato eltrovis ke retaj konversacioj
ne estas la plej bona solvo se temas pri
kreiva aktiveco. Kontraŭe al telefonaj
interparoloj ĉe videokonferencoj disponeblas preskaŭ same tiom da aŭdvidaj
informoj kiel ĉe personaj renkontiĝoj.
La Stanfordaj sciencistoj konsideras la
rezulton de la eksperimentoj kiel
konfirmon de ilia hipotezo ke malvasta
vidado kaj tiel malvastiĝinta kogna fokuso
malebligas ke pensoj vagas kaj ke tiel
aperas mensaj kunligoj kiuj finfine estigas
kreivajn ideojn. Mense vagi laŭ tio povas
ankaŭ alporti avantaĝojn - precipe se
kreivo estas dezirata.
Do por rutina laboro videokonferencoj
estas daŭre taŭga ebleco por ebligi laboron
en la hejma oficejo. Sed se temas pri
kreivo, tiam estas preferinde okazigi
realajn konferencojn en la ejoj de la
firmao.
Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de Mag.
Anton Oberndorfer en Esperanta retradio
blogspot.com.
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Flugrobotoj

Abeloj estas gravaj insektoj. Ili plenumas
esencan rolon en agrokulturo, pro sia
poleniga laboro. Tamen, la kvanto da
abeloj en la tuta mondo iom post iom
malpliiĝas, pro diversaj homaj agoj.
Transportado de abelujoj, uzado de
pesticidoj kaj aliaj ĥemiaĵoj, kaj drastaj
ŝanĝoj en la naturmedio kaŭzas damaĝon.
Eble ili estas ankaŭ atakataj de virusoj kaj
aliaj mikroboj. Rezultas malfortiĝo de
abeloj kaj aliaj polenigaj insektoj, kaj tio
rekte influas la reproduktiĝon de plantoj,
kaj la kvanton kaj kvaliton de fruktoj.
Por solvi tiun sufiĉe gravan problemon,
sciencistoj konjektas krei flugrobotojn,
kiuj povus plenumi la polenigan laboron de
abeloj. Precipe en Usono, Britujo, kaj en
aliaj eŭropaj landoj oni elvolvas la
teknikon krei etajn flugmaŝinojn, same
grandajn kiel insektoj. Sciencistoj trovas
tiun defion ege malfacila kaj multekosta,
pro la kompleksa fizika strukturo de abeloj,
kiun la maŝinoj devus imiti. Plej komplike
estas imiti la funkcion de la piedetoj de tiuj
insektoj, kiuj estas perfekte adaptitaj (dum
milionoj da jaroj!) por tuŝi la florojn kaj
transporti la polenon. En Japanujo,
sciencisto kreis gluaĵon, kiu sukcesas
plenumi similan taskon, de unu floro al
alia.
Malgraŭ la delikata kaj lerta inĝenierarto
de tiuj modernaj sciencistoj, ne ĉiuj fakuloj
konsentas pri tiu solvo. Kalkuloj montras,
ke por anstataŭigi per flugrobotoj unu
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anstataŭ abeloj?

solan abelujon, estus necesa granda kvanto
da mono, ĉar ĉiu maŝineto kostus centon
da dolaroj.
Sendepende de ekonomiaj kalkuloj, tiu
solvo ne aspektas prudenta. Abeloj ekzistas
en ekvilibro kun la flaŭro de antaŭ milionoj
da jaroj. Ekzistas miloj da specioj, kaj ili
troviĝas en ĉiuj kontinentoj, escepte de
Antarkto. Ili estas parencoj de formikoj kaj
vespoj. Depende de la specio, ili povas esti
nur 2 milimetrojn longaj, sed la plej
grandaj atingas longecon de 3,9
centimetroj. Ili sin nutras per poleno kaj
nektaro, kaj vivas en kolonioj aŭ solece.
Unu abelujo povas enhavi dekmilojn da
individuoj. La abelreĝino vivas kelkajn
jarojn sed la laborist-abeloj vivas 28 ĝis 48
tagojn. La cerbo de abelo enhavas nur unu
milionon da neŭronoj, sed tio sufiĉas por
interkomunikiĝo, grupa laboro, rekono de
homaj vizaĝoj kaj de koloroj.
Malgraŭ la lerta konstruado de flugrobotoj,
fakuloj opinias, ke ili ne povas kontentige
anstataŭi la mirindajn abelojn. Estas pli
saĝe protekti la naturon kaj restarigi
taŭgajn kondiĉojn, por ke tiuj utilaj
insektoj denove plimultiĝu. Cetere, ne
necesas esti fakulo por kompreni tion:
temas pri simpla prudento.
Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis
Paŭlo S. Viana el Brazilo en Esperanta
retradio.blogspot.com, sendita de Leo
Patek.
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Der Kassier Karlo Reinisch.

Wir bitten herzlich
um den Mitgliedsbeitrag
Liebe Mitglieder und Freunde,
weil unser Verein keine Subventionen
erhält, bitten wir zur Finanzierung unserer
Aufwendungen, nicht nur für unsere
Vereinszeitung, um die Überweisung des
Mitgliedsbeitrages an die EsperantoGesellschaft Steiermark von 20 Euro (und
als Folge der hohen Inflation möglichst
mehr, denn schon zehn Euro helfen uns!)
auf das Konto IBAN AT66 1420 0200 1098
2643.
Weil wir sparsam arbeiten müssen,
versenden wir unser „voko“ längst grundsätzlich elektronisch, weil die normale
Postgebühr unser Budget fast aufgefressen
hat – übrigens, die nächste Erhöhung der
Postgebühren erfolgt mit 1.Oktober 2022.
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.

……eldoniĝis 1947 nur du jaroj
post la 2-a mondmilito !

Memparolanta ŝildo
en restoracio en Kapstadt:

De la bildlibro „El la konfuza ĝardeno de
la germana lingvo“ de Bastian Sick

*Impressum*
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Manĝu kaj gustumu!
-

Kvankam nutrado estas populara temo en
amaskomunikiloj, kiuj prezentas al ni
milojn da artikoloj pri gastronomiaj
nutraĵoj, altrangaj restoracioj, sveltigaj
dietoj kaj kuirsugestoj, kiam oni ekrigardas
la enhavon de la aĉetĉaretoj en vendejoj,
oni devas ekkoni ke malmultekostaj
prefabrikitaj nutraĵoj interesas plejmultajn
konsumantojn pli ol la ekzotikaj pladoj
kiujn laŭdegas luksaj ilustritaj gazetoj.
Interne de la Eŭropa Unio, regularoj pri
fruktoj kaj legomoj devigas produktistojn
forĵeti tunojn da bonkvalitaj varoj ĉiun
tagon. La komercaĵoj estas apartigataj laŭ
grandeco kaj formo kaj netaŭgaj varoj
estas forĵetataj. Kiam oni trovas malgrandajn makulojn sur terpomoj kaj fruktoj
aŭ kiam karotoj estas tro longaj aŭ dikaj aŭ
havas nekutiman formon oni malakceptas
ilin.
Nuntempe en Vieno la administrantoj de la
urbo subtenas projekton por uzi freŝajn

biologiajn legomojn kaj fruktojn, kiuj estas
elsortimentigitaj pro tiaj difektoj. El tiaj
forĵetaĵoj grupo de entuziasmaj viroj kaj
virinoj kuiras bongustajn pladojn, kiujn oni
vendas aŭ distribuas en reuzeblaj vitraj ujoj
al diversaj karitataj organizoj.
Oni kalkulas ke la averaĝa aŭstra familio
forĵetas ĉiun jaron 40 kilogramojn da freŝaj
manĝeblaj nutraĵoj, kiujn oni eĉ ne prenis
el la origina pakmaterialo. En malgranda
Aŭstrio oni devas forigi 250.000 tunojn da
pakmaterialo jare, kaj la sumo kreskas de
jaro al jaro.
Mondskale ĉiun jaron 1,3 miliardoj da
tunoj da nutraĵoj estas forĵetitaj aŭ perditaj
dum transportado. Tio signifas ke oni
malŝparas ĉirkaŭ trionon de la tuta
produktado. Samtempe milionoj da homoj
mortas pro subnutrado.
Hodiaŭ post semajnfina butikumo mi
rigardis la paketojn en mia ĉareto en la

superbazaro kaj klopodis kalkuli kiom da
kilometroj ili estis transportitaj: rizo el
Barato, enpakita kaj distribuita de germana
firmao, fiŝoj el la Atlantiko, grapfruktoj el
Sudafriko, citronoj el Hispanio, kaj kafo el
Brazilo.
Bonŝance troviĝas morgaŭ bazaro en mia
kvartalo kie mi povos aĉeti legomojn kaj

fruktojn de lokaj bienistoj! Mi certe povos
gustumi ilin sen konsciencriproĉoj.
Tiun-ĉi sonartikolon verkis kaj produktis
Sheila Spielhofer el Aŭstrio en Esperanta
retradio blogspot.com, sendita de Leo
Patek.
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Citaĵo de la tago
„Mi malakceptas aprobi, ke ekzistas
malebloj.“
Henry Ford. Li inventis la muntoĉenon
kaj faris la aŭtomobilon kiel amasvaro.
(*1863 en Michigan , Usono, + 1947)

Klubvesperoj

La planitaj tagoj de niaj renkontiĝoj estas
la unua ĵaŭdo de la monato je la 19-a horo
en la Lendhotel, Grüne Gasse 2:
ĵaŭde 1-a de septembro,

6-a de oktobro,
3-a de novembro kaj
1-a de decembro.
Ni ĝojegas vidi vin en malnova vigleco.
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Ne nur por krokodilantoj…

Der Milliardär George Soros unterstützt als Esperantist
Bürgerrechtsbewegungen, Bildung und politische Aktivisten

George Soros wurde 1930 als Sohn des
Esperanto-Schriftstellers Tivadar Soros in
Budapest geboren. Er entging als Jude in
einem Versteck der Verschleppung ins KZ.
In seinem Elternhaus gingen Esperantisten
ein und aus; so lernte auch Soros Esperanto
und nahm mit seinem Vater am EsperantoWeltkongress in Bern teil. Nach dem
Jugend-Weltkongress in Ipswich emigrierte er nach England.
1956 zog er nach New York City und
übernahm einen Investmentfonds. 1969
gründete Soros den Quantum Fund mit
privaten Anlegern und erzielte mit dem
Kauf und Verkauf von Aktienpaketen der
französischen Großbank Société Générale
rund 2,2 Millionen Dollar Spekulationsgewinn. In der Finanzkrise ab 2007
gewann er mit dem Quantum Fund eine
Rendite von 2,9 Milliarden Dollar, weshalb
sein Vermögen nun auf rund 25 Milliarden
Dollar geschätzt wird.
Seit 1979 unterstützte er osteuropäische
Dissidenten wie etwa die Gewerkschaft
Solidarnosc in Polen und die Bürgerrechtsbewegung Charta 77 in der Tschechoslowakei und spendete rund eine Milliarde
US-Dollar zur Unterstützung russischer
Akademiker.

Mit der 1993 gegründeten Soros-Stiftung
unterstützte er die von ihm mitbegründete
Central European University CEU in
Budapest entscheidend. Der ungarische
Premier Viktor Orban, der ihn wie viele
neue Rechte für die Flüchtlingskrise 2015
verantwortlich machte und ihm vorwarf,
mit einer „Umvolkung“ gezielte Flüchtlingsströme nach Europa zu lenken, hatte
einst wie tausende ungarische Studenten
ein Stipendium der CEU in Budapest
erhalten und damit im britischen Oxford
studieren können. Als Dank dafür bekämpft der Nationalist und Autokrat Orban
den Juden Soros und verbannte seine
Universität aus Budapest, die jedoch Wien
mit Freude aufnahm.
Bei der Übersiedlung nach Wien in die
Quellenstraße im 10. Bezirk konnten auch
wir vier Esperantisten als Professoren und
Dozenten des Fachs Kommunikation
begeistert mithelfen. Bei einem Abendessen nach der Ankunft in Wien las Soros
aus dem Buch seines Vaters „Maskerado
ĉirkaŭ la morto“ vor.
Wie meine Kollegen aus Frankreich,
Italien und Slowenien nehme auch ich jede
Gelegenheit wahr, über George zu berichten. Amike via Heinz-Paul Kovacic.

