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Sprachen bevorzugt: Klage gegen EU erfolgreich 

 
Bei der Auswahl ihrer Beamten und Beamtinnen 

darf die EU nicht automatisch Bewerber und 

Bewerberinnen mit Englisch-, Französisch- oder 

Deutschkennt-nissen bevorzugen. Solche An-

forderungen müssen für die jeweilige Tätigkeit 

begründet sein, wie der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) heuer im Februar  in Luxemburg ent-

schied. Konkret geht es um Stellen im 

Qualitätsmanagement sowie Beamte für die 

Korruptionsbekämpfung, Ausgabenverwaltung,  

Handel und Zoll. 

Zweitsprachen vorgesehen 

Das Europäische Amt für Personalauswahl 

(EPSO) hatte für die Einstellung Sprach-

kenntnisse in einer beliebigen der 24 Amts-

sprachen der EU auf dem Niveau C1 verlangt. 

Dieses beschreibt eine „kompetente Sprach-

anwendung in breiten Themenbereichen“. Die 

Anforderung wird meist durch die Muttersprache 

erfüllt. 

Als zweite Sprache mussten die Bewerber und 

Bewerberinnen Kenntnisse in Englisch, Fran-

zösisch oder Deutsch auf dem Niveau B1 

nachweisen. Dieses wird als „selbstständige 

Sprachanwendung in vertrauten Themen-

bereichen“ beschrieben. 

Italien und Spanien klagten 

Italien und Spanien fühlten sich und ihre 

Sprachen übergangen und klagten. Wie schon 

2020 das erstinstanzliche Gericht gab nun auch 

der EuGH den Klagen statt. Die unterschiedliche 

Behandlung auf Grund der Sprache sei nicht 

gerechtfertigt. 

Zwar habe das EPSO angegeben, die Beamten 

und Beamtinnen sollten sofort einsetzbar sein. 

Die EU-Kommission und ihre Behörde hätten 

aber nicht nachgewiesen, dass dafür durch-

gehend Sprachkenntnisse in Englisch, Fran-

zösisch oder Deutsch erforderlich sind. 

Maßgeblich für die Sprachanforderungen müsse 

sein, welche Sprachen bei der täglichen Arbeit 

als „Verfahrenssprachen“ verwendet werden, 

befand der EuGH. Nach den vorgelegten Unter-

lagen könnten im Bereich des Qualitäts-

managements Englischkenntnisse von Vorteil 

sein. Vorteile für Französisch oder Deutsch seien 

hingegen für keines der beiden Tätigkeitsfelder 

belegt. 

Gesendet von Mag. Walter Klag mit 

esperanto@chello.at. 

 

 

Internacia #Esperanto-Nokto 
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Insulo Esperanto 
(angle: Esperanto Island) estas insulo antaŭ 

la norda marbordo de la Insulo Livingston 

en la arkipelago de la Sudaj Shetland-

Insuloj. Ĝi estas la plej granda kaj plej 

nordokcidenta insulo de la  Zo-Insuloj 

(angle Zed Islands, deutsch Zett-Inseln 

nach dem letzten Buchstaben des Alpha-

bets – nome pro z-formo de la insularo), 

950m longa, 900m larĝa kaj ĝis 290m alta. 

La insulo situas 70 km nordokcidente de 

Phanagoria Island kaj 2,7 km nord-

okcidente de Willams Point. 

 
Bulgaraj sciencistoj ĝin kartografis en 

2009. Samjare la Bulgara Komisio por 

Antarktikaj Nomoj Geografiaj donis al ĝi 

la nomon laŭ la lingvo Esperanto. 

En Wikipedia trovita de Karlo Reinisch. 

 

 

 

 

Antigendergedicht 
Manche glauben, mit dem Gendern 

kann man irgendetwas ändern. 

Aber auch mit Bürger-Innen 

lässt sich sicher nichts gewinnen. 

Sternderl, Schrägstrich, großes i 

wirkt befremdlich irgendwie. 

„Heimat großer Söhne Töchter“ 

macht die Bundeshymne schlechter. 

Hausarbeiten oder Test, 

alle Lehrer halten fest, 

schriftlich werde dumm gegendert, 

weil sich sonst die Note ändert. 

Fragt man Frauen, kann man hören: 

Viele sich am Gendern stören. 

Alle Sprachen sich verändern, 

kann schon sein, doch nicht mit Gendern! 

Volksvertreter, auch die „–Innen“ 

sollten langsam sich besinnen, 

stets für Frauen richtig handeln, 

aber nicht die Sprach‘ verschandeln. 

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, 

klappt bis heut’ nicht, welcher Hohn! 

Unbekannter Autor. 

Sendita de Mag. Walter Klag. 

 

 

 

„Kelkfoje mi certe demandas min, ĉu vi eĉ 

komprenas nur unu vorton, kion mi diras al 

vi?“ 

Karikaturo de Jim Unger 

 



- 3 -

 

Interreto plibonigas memorkapablon de pensiuloj

Surfado en la interreto dum pensiula aĝo 

povas plibonigi la kognan produktivon. 

Tion montras studaĵo en kiu estis testata la 

memorkapablo de pli ol 2100 pensiuloj el 

dek eŭropaj landoj.La sciencistoj de la 

brita universitata mastrumada lernejo en 

Lancaster uzis por sia studaĵo la datumaron 

pri "sano, pliaĝiĝo kaj pensiuleco en 

Eŭropo" kun informoj pri sanstato, profesia 

kariero kaj sociekonomia statuso de homoj 

en progresinta aĝo. Ĉe specimena testo de 

2105 homoj en pensiula aĝo el Aŭstrio, 

Belgio, Danlando, Francio, Germanio, 

Italio, Israelo, Hispanio, Svedio kaj 

Svislando, kiuj ĝuas la pension de almenaŭ 

la jaro 2004, la sciencistoj prilumigis ties 

kognan produktivon.Ili uzis tiucele 

memorteston ĉe kiu estis montrata al la 

partoprenantoj listo de dek vortoj kiujn ili 

devis reelparoli tuj sekve kaj tiam 

ankoraŭfoje post kvin minutoj. Montriĝis 

ke personoj kiuj uzas la interreton ekde sia 

pensiuliĝo povis rememori averaĝe 1,22 

vortojn pli ol personoj kiuj ne uzas 

interreton. Kiel la esploristoj raportas en 

faka ĵurnalo, virinoj evidente profitas pli de 

la interreto ol viroj: Virinoj kiuj regule 

surfas en la interreto povis rememori 2,37 

vortojn pli ol virinoj kiuj ne konektiĝas al 

la interreto.Aliflanke viroj en pensiula aĝo 

povis rememori 0,94 vortojn pli ol ne-

surfantaj pensiuloj. "Niaj rezultoj montras 

ke la uzado de la interreto post pensiuliĝo 

kondukas al signifa bremsado de la kogna 

malkapabliĝo", klarigis la studestro en 

cirkulero.Krome montriĝis ke tiuj personoj 

kiuj jam dum sia profesia vivo  estis  

laborantaj  ĉe komputilo, estis kun pli 

granda probableco aktivaj en la interreto 

ankaŭ post la pensiuliĝo kaj pro tio estis 

ankaŭ kogne pli produktivaj. Entute oni 

konstatis inter la landoj grandajn 

diferencojn rilate al la uzado de la inter-

reto: En Italio surfis nur 12 procentoj de la 

pensiuloj, en Danlando aliflanke pli ol 60 

procentoj. En Aŭstrio estas  28 procentoj, 

kio situas sub la averaĝo de la 

partoprenintaj landoj (35,1 procentoj). 

La sciencistoj akcentas ke ili konsideris en 

la studaĵo diversajn aspektojn kiuj estas 

aĝo, kleriĝa nivelo, profesiaj kvalifoj ktp. 

Ili pro tio estas certaj ke la rezultoj estas 

firmaj kaj ke tiuj rezultoj koncernas nur la 

uzadon de interreto post pensiuliĝo. Ili 

aliflanke ankoraŭ ne scias kio precize 

kaŭzas la pozitivan efikon pri la kogna 

produktivo, ĉu estas ekzemple la interago 

kun aliaj homoj en la interreto, ĉu la 

havigo de informoj pri la partopreno en 

sociaj aktivecoj aŭ ĉu estas simplaj 

taskoj  kiel aĉetoj en la interreto. 

                       
Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de Mag. 

Anton Oberndorfer en Esperanta retradio  

blogspot.com, sendita de Leo Patek. Koran 

dankon! 
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Klubvesperoj 

en la 

 
La planitaj tagoj de niaj klubvesperoj estas 

la unua ĵaudo de la monato je la 19-a horo en la 

Lend-Platzl: 

Daŭrigo escepte je la 30-a de marto,  

ĉar la 6-a de aprilo estas sankta ĵaudo, 

 4-a de majo kaj 14-a de junio. 

Bv. informi min rete, ĉu vi povas partopreni, ĉar 

kutime ekzistas nur ok sidlokoj kaj mi devos 

informi la Lendplatzl. 

Oldamike via sekretario    

 

*  Impressum * 

 

 

 

Vendejo Esperanto in Berlino, 

Simon-Dach-Strasse 

Sendita de Andreo Jankovskij 

 

 

 

 

Citaĵo de la tago 
„Anasoj metas ovojn en ĉiutaga trankvilo. 

Kokinoj krias dume kiel freneza. Kio estas la 

sekvo? Ĉiomondo manĝas kokinajn ovojn.“ 

Henry Ford. Li fondis la aŭtomobil-fabrikojn 

Ford Motor Company. Dank‘ lia invento de la 

ruliĝanta transportbendo li faris la aŭton al 

amasvaro. 

(*  30.7.1863 in Wayne County, USA 

+  7.4.1947 in Dearnborn, USA) 
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„Necesas ridi“

 
          En interreto oni povas trovi amason 

da mesaĝoj kaj filmetoj pri la graveco de la 

“homa rido”. Ĝenerale, ili estas supraĵaj, 

naivaj kaj eĉ iom banalaj. Malsame okazis, 

kiam seriozaj, profundaj studoj pri la homa 

rido estis publikigitaj. Ekzemple, la klasika 

libro de Henri Bergson, “La Rido”, en kiu 

la aŭtoro montris la radikojn de komiko. 

Aŭ la klasikaj publikaĵoj de la kuracisto 

Duchenne (kiu cetere naskiĝis en Bulonjo-

ĉe-maro), en la 19-a jarcento, kiu unuafoje 

klare registris la diferencon inter aŭtentika 

kaj falsa ridoj: en sincera rido partoprenas 

ankaŭ muskoloj ĉirkaŭ la okuloj. 

Dum la pandemio de la nova kronviruso, 

Prof-ro Daniel Martins de Barros, membro 

de la Instituto de Psikiatrio de la Uni-

versitato de San-Paŭlo, en Brazilo, verkis 

libron, kiu aldonas valoran materialon pri 

tiu kurioza, grava fenomeno, kiu koncernas 

fizikajn kaj mensajn aspektojn. Temas pri 

scienca verko, en kiu li montras plej 

diversajn elementojn en la homa kapablo 

ridi — rimedo por mildigi la vivosuferojn 

kaj plifortigi homajn rilatojn, sekve por pli 

bona korpa kaj mensa sano. 

    La verko dividiĝas je tri partoj: rilate la 

korpon, la menson kaj la socion. Komence, 

la aŭtoro priskribis interesan esploron 

faritan de sciencistoj, kiuj per komputila 

programo analizis la faman pentraĵon de 

Leonardo da Vinci, Monalisa.  Ĉi tiu verko  

estas konata pro la enigma rideto de la 

portretita virino. La komputila programo 

 

 

 

trovis en ĝi 83 procentojn da feliĉo, 9 

procentojn da naŭzo, 6 procentojn da timo 

kaj 2 procentojn da kolero. 

La libro alportas multajn klarigojn pri la 

diversaj aspektoj de rido, nome kio ĝi 

estas, kiel ĝi okazas, kial ĝi aperas, kie, 

kiam, pri kio oni ridas. D-ro Barros fine 

rekomendas, ke la homoj konsciu pri la 

signifo de bona humoro en la ĉiutaga vivo. 

Kaj ankaŭ, ke oni povas ridi pro 

nervozeco, pro timo, pro ĝeniĝo, pro 

formaleco. 

Rido mildigas streson kaj negativajn 

emociojn. Li citis esploron faritan en 

Usono, laŭ kiu vidvinoj, kiuj sukcesis ridi 

sincere kaj vere, sentis malpli da kolero, 

malpli da angoro, kaj havigis al si pli da 

pozitivaj emocioj kaj bonaj rilatoj kun aliaj 

homoj. Li citis ankaŭ la spertojn de Viktor 

Frankl, en nazia koncentrejo, kie li instigis 

arestitojn al pensado pri humuraj okazaĵoj, 

meze de ilia sufero. Ridi okaze de 

problemo ne estas io malrespekta, se oni ne 

spitas la suferon, sed maniero malpliigi 

doloron. Meze de akra diskuto pri politiko, 

ekzemple, oni povas mildigi la etoson, se 

oni rakontas anekdoton, kaj ĉiuj ridas.  

La scienca verko “Necesas ridi”, okaze de 

pandemio, estis konceptita kiam la tuta 

homaro bezonis  emocie releviĝi kaj 

antaŭeniri, “rekte, kuraĝe kaj ne 

flankiĝante”. 

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis 

Paŭlo S. Viana el Brazilo 

en Esperanta retradio.blogspot.com, 

sendita de Leo Patek. 

 
Renkontiĝas du katolikaj sacerdotoj: 

„Ni kredeble ne plu spertas, ke ni subite 

povos edziĝi…“. „Ne“, respondas la alia, 

„sed eventuale niaj infanoj.“ 
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Rekreskas haroj sur kalva haŭto 

     

Se iom post iom perdiĝas la haroj sur la 

kapo, la vojo al kalveco ne plu estas longa. 

Efikan rimedon kontraŭ la senhariĝo 

esploristoj ĝis nun ankoraŭ vane serĉis. 

Sed nun povus burĝoni espero: En la 

laboratorio unuafoje esploristoj kapablis 

kreskigi harojn sur kalva homa haŭto. 

La senhariĝo koncernas milionojn da 

homoj. Tiuj homoj dezirus havi rimedon 

kontraŭ la kalveco. Ĝis nun tamen 

disponeblis  - aparte de supozeblaj miraklaj 

substancoj - nenio kio povus bremsi la 

perdon de la hararo. 

Sed nun esploristoj publikigis rezultojn de 

eksperimento kiu vekas almenaŭ esperon 

pri sukceso en la batalo kontraŭ kalveco - 

eĉ se la aplikado ĉe homoj, se tio entute 

iam okazos, situas ankoraŭ en fora 

estonteco. 

Esplorista teamo ĉe universitato en 

Novjorko transplantis en homan haŭton 

ĉelojn kiuj estis kreskintaj el harfolikloj. 

Tio estas procezo kiu okazas normalkaze 

nur antaŭ la naskiĝo aŭ post vundiĝoj. La 

esploristoj prenis ĉelojn el tiu parto de la 

hara radiko kiu stiras la formiĝon kaj la 

kreskadon de la haroj. Tiam oni mult-

obligis la ĉelojn en laboratoriaj kulturoj kaj 

enplantis ilin al peco de homa haŭto kiu 

 

estis transplantita sur la dorson de muso. 

Ĝis nun transplantado de haroj estis la sola 

ebleco de la medicino doni al la hararo la 

aperon de abundeco. Ĉe tiu metodo haraj 

radikoj ĉe la malantaŭa parto de la kapo 

estas eltranĉitaj kaj reenplantitaj en la 

antaŭan parton de la kapo. Antaŭkondiĉo 

por la operacio tamen estas ke la pacientoj 

disponas pri sufiĉe da haraj radikoj. Tiu 

kondiĉo ne necesas ĉe la nova  metodo 

bredi harformantajn ĉelojn kaj tiam 

transplanti ilin. 

Proksimume 90 procentoj de ĉiuj virinoj ne 

taŭgas por transplanto de haroj ĉar ili ne 

havas sufiĉe da transplanteblaj haroj. Per la 

nova procedo tamen eblus kreskigi el ĉeloj 

de la pacientoj el kelkcent haroj grandan 

nombron da haraj radikoj. 

Tial la nova aliro de la esploristoj por solvi 

la problemon de senhariĝo promesas suk-

ceson. Tamen necesas ankoraŭ multe da 

esplorlaboro  por trovi vojon realigi tion en 

la praktiko ĉe homoj bezonantaj helpon por 

rehavi abundan hararon sur la kapo. 

 

Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de  

Mag. Anton Oberndorfer en Esperanta 

retradio.blogspot.com, sendita de Leo 

Patek. 

 

 

 

https://esperantaretradio.blogspot.com/2022/03/rekreskas-haroj-sur-kalva-hauto.html
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Je kioma horo vi manĝas? 

                                           

Bona nutrado estas esence grava por la 

homa sano — tio estas ĝenerale akceptata 

veraĵo. En septembro 2022, usonaj 

sciencistoj publikigis studaĵon, en kiu ili 

asertas, ke tamen gravas ne nur tio, kion 

homoj manĝas, sed ankaŭ kiam ili manĝas. 

Per detalaj, zorge faritaj testoj, oni observis 

laboristojn en variaj laborperiodoj, kiuj 

faris siajn manĝojn nur dum la tago, 

kompare kun laboristoj, kiuj manĝis jen 

dumtage, jen dumnokte. La testoj montris, 

ke la unuaj havas konsiderinde malpli da 

simptomoj de depresio kaj anksio ol la 

ceteraj. Unu el la aŭtoroj konkludis: “Niaj 

datumoj evidentigas, ke elekto de taŭgaj 

momentoj por manĝo estas nova strategio 

por plibonigi la humoron en homoj, kiuj 

travivas misobeon de la biologia diurno-

ciklo.” Temas pri nova scienca branĉo — 

Nutrologia Psikiatrio. 

Dumnoktaj laboristoj suferas pli altan 

riskon je humor-malsanoj, pro la simpla 

fakto, ke ili laboras nokte. Nun oni 

konstatis, ke ankaŭ la ritmo de manĝoj 

forte influas je tio. Se oni fiksas nur 

dumtagajn manĝojn, tio iel favoras la 

cerban funkciadon, kompare kun tagaj-

noktaj manĝoj. Ĉi tiuj observoj strikte 

rilatas interalie al la metabolo de glikozo 

dum la diurno. 

Nutrologia Psikiatrio konsideras ankaŭ la 

kvaliton de nutraĵoj. Montriĝis, ke certaj 

nutraĵoj favoras la produktadon de 

interneŭronaj substancoj en la cerbo, kio 

helpas en la humor-stato. Ekzemple: fiŝoj, 

kaŝtanoj, florbrasiko, banano, ovoj, 

avokado, aveno kaj amara ĉokolado. 

La moderna homo ĉiutage malobeas la 

diurnan biologian ritmon, kiu estas 

genetike establita dum jarmiloj, en la 

evoluo de nia specio. Ĝi funkcias kvazaŭ ia 

biologia horloĝo, rilate al ĉiuj vivuloj. 

Dum 24 horoj, animaloj devas ricevi 

cirkuladon de substancoj nepre necesaj, laŭ 

preciza ritmo. Tio determinas variadon de 

la biologiaj fenomenoj, kiel korpa 

temperaturo, sangpremo, hormonaj niveloj, 

korbatado, produktado de urino, k.s.. Kie 

situas tiu “horloĝo”?  

La ĉefa kontrolilo situas en la cerbo, en la 

hipotalamo. Sed ĉiu ĉelo en la korpo havas 

sian propran horloĝon, kiu akompanas la 

cerban. La tuta sistemo determinas la plej 

oportunajn momentojn por dormi, manĝi... 

kaj pensi. Homoj estas “programitaj” por 

dormi dum la nokto, kaj maldormi 

dumtage. Ankaŭ por manĝi dumtage.  

La moderna homo apenaŭ povas taksi la 

koston de siaj kontraŭnaturaj vivoritmoj.  

 

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis 

Paŭlo S. Viana el Brazilo 

en Esperanta retradio.blogspot.com, 

sendita de Leo Patek. 

https://esperantaretradio.blogspot.com/2022/09/je-kioma-horo-vi-mangas.html


- 8  - 
 

 
 

 



 

 

 


