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inkluzive de la amasa ekzekutado de 
fanatika nova sekto, la kristanoj. 
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NOTICOJ

Fiŝojn „enretigi”

Plej malnova maratono

Sekure 
tra la semaforoj

La urbo Sant Cugat del Vallès, 20 kilometrojn nord-ok-
cidente de Barcelono, instalis semaforon elpensitan 
por tiuj piedirantoj, kiuj dummarŝe rigardas sian tele-
fonon. Temas pri surplankaj ruĝaj LED-lampoj, kiuj 

estas ŝaltitaj, kiam la transiro estas malpermesata. Kontraste 
kun la kutimaj trafiklumoj, tiu sistemo estas videbla eĉ de pa-
santoj rigardantaj la ekranon de sia poŝtelefono aŭ tabulo.

La unua semaforo estis instalita en la krucvojo plej 
surmarŝata de la urbo, kie kruciĝas strato por piedir- 
antoj kaj strato traveturata de veturiloj.

La starigo de la iniciato kostis 5000 eŭrojn kaj ĝi estos even-
tuale instalata en aliaj krucvojoj de la urbo. La magistrato preci-
zigis, ke tiu iniciato estas jam sukcese instalita en aliaj urboj de 
Eŭropo, por eviti akcidentojn.

Ferriol Macip Štrbské pleso [ŝtrbske pleso] estas monta lago de gla-
cia origino en la Altaj Tatroj, kiu troviĝas en orienta 
Slovakio ĉe la ŝtata limo kun Pollando. Eblas nun per 
subakvaj kameraoj observi la vivon de la tieaj fiŝoj – 

trutoj, ezokoj, plotoj ktp.
Interesatoj malfermu la TTT-paĝon www.kukaj.sk kaj pos-

te alklaku Tatranské akvárium – život pod vodou (tatra akva-
rio – vivo sub akvo). Jam eblas sammaniere observi en la tatra 
nacia parko la surteran vivon de marmotoj, cikonioj, agloj ktp.

Julius Hauser

La kenjano David Kemboi Kiyeng 
venkis en la 93a internacia pa-
cmaratono en la orient-slovaka 
metropolo Košice (ĉirkaŭ 400 

km for de la ĉefurbo Bratislavo) kun la 
tempo 2:08:58. Inter la virinoj venkis la 
etiopianino Chaltu Tafa Waka kun tempo 
2:32:20.

La maratono (ankaŭ duonmaratono, 
minimaratono por gepatroj kun malgran-
daj infanoj kaj konkursoj por handikapu-

loj) okazas ĉiam la unuan dimanĉon en 
oktobro. La maratono en Košice estas la 
plej malnova en Eŭropo kaj la due plej 
malnova en la mondo post Bostono en 
Usono.

Partoprenis la konkurson 11 713 ku-
rantoj el 58 landoj. La plej maljuna venis 
el Germanio kaj havis 78 jarojn.

Julius Hauser
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La 14an de oktobro la pakis-
tana registaro liveris al 
Kubo donacon de 15 000 
tunoj da rizo. Tiel ĝi es-
primis solidarecon kun la 
kariba insulo, kie la vivo en 

ĝia pli orienta provinco Guantanamo 
ankoraŭ devas renormaliĝi post trapaso 
de la fortega uragano Matthew.

La donaco ankaŭ danke reciprokas 
la helpon senditan al tiu sud-azia lando 
en 2005, kiam tertremo kun la forto de 

7,6 gradoj skuis Pakistanon kaj mortigis 
pli ol 86 000 homojn. Tiam kuba briga-
do de la Medicina Internacia Taĉmento 
Henry Reeve dum pli ol ses monatoj 
prizorgis ĉirkaŭ 1 800 000 viktimojn de 
la tertremo en tiu fora ŝtato, restante kaj 
laborante sub malfacilaj kondiĉoj en la 
pakistanaj montaroj.

Dum oficiala transdono okazanta en 
la kuba ĉefurbo, Antonio Carricarte, vic- 
ministro pri Ekstera Komerco, dankis 
al la pakistana registaro pro ĝia helpo 

alveninta ĝustatempe por kontribui al 
baldaŭa rekonstruo de la difektitaj kvar-
taloj en la plej orienta parto de Guan-
tanamo. Kamran Shafi, la pakistana 
ambasadoro en Havano, esprimis la de-
ziron pri plifortigo de la komercaj ligoj 
inter la du malproksimaj landoj.

Juan Carlos Montero 
korespondanto de Monato 
en Kubo

jo
sé

 r
a

ú
l 

c
o

n
c

ep
c

ió
n

 l
la

n
es

POLITIKO



decembro 2016 Monato 7

La partoprenantoj en la dia-
logo la 17an de oktobro 
per aklamo adoptis politi-
kan interkonsenton por la 
organizado de la venontaj 
elektoj en Demokratia 

Respubliko Kongo, kiuj estu pacaj, kred- 
indaj kaj travideblaj.

Laŭ Edem Kodjo, la plifaciliganto 
de la dialogo, la koncernatoj en la foru-
mo konsentis „prepari kaj organizi pre-
zidantan, parlamentan kaj provincajn 
elektojn ene de 6 monatoj post la kun-
voko de la elektoj, la 30an de oktobro 
2017”.

Opozicia ĉefministro
La plenkunsido de la dialogo kon-

firmis, ke la sekva ĉefministro estos de 
la opozicio. La nuna ŝtatestro Joseph 
[ĵozéf] Kabila daŭrigos plenumi siajn 
devojn post la 19a de decembro 2016 
ĝis la efektiva instalado de novelektota 
prezidanto de la Respubliko.

La politika interkonsento havas 
12 ĉapitrojn dividitajn en 25 sekcioj. 
„Tiu interkonsento traktas aparte la 
voĉdonan censon, la voĉdonan kalend- 
aron, la sekurecon de la voĉdonaj pro-
cezoj, personoj kaj varoj, la instituciojn 
de la elekto-buĝeto kaj la konfidigajn 
paŝojn”, notas la sama deklaro.

La kontrolkomitaton de la politika 
interkonsento formos sep reprezentan-
toj de la plimulto, sep reprezentantoj de 
la opozicio kaj kvar de la civila socio.

La nuna ŝtatestro Joseph Kabila daŭrigos plenumi siajn devojn ĝis la efektiva instalado de la novelektota 
prezidanto.

Kredindaj kaj kvietaj
La dialogantoj estis kunvokitaj de 

la ŝtatestro Jozef Kabila, kies lasta man-
dato finiĝos la 19an de decembro por 
ebligi la okazigon de elektoj „kredindaj” 
kaj „kvietaj”. La elekto de lia posteulo 
ne okazos ĉi tiun jaron kiel jam planite. 
La voĉdona komisiono estis anoncinta, 

ke ĝi ne povas organizi elektojn ĉi tiun 
jaron kaj akiris de la Konstitucia Tribu-
nalo la rajton eldoni novan voĉdonan 
kalendaron.
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Rusaki Serge 
korespondanto de Monato 
en D.R. Kongo

politiko
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politiko

La Ŝtatkonsilio de Francio 
validigis la nomon „Okci-
tanio” por la nova regio-
no kreita de la kunigo de 
Langvedoko-Rusiljono kaj 
Sudo-Pireneoj. La dekreto 

estis publikigita la 28an de septembro, 
kaj ĝi difinas, ke Tuluzo estos la ĉefurbo 
de la nova regiono.

Tiu dekreto estas la kulmino de 
longa procezo por elekti la nomon de 
tiu regiono, kreita pasintjare kadre de 
teritoria organizo en Francio. La de-
cido sekvas strategion de parto de la 
okcitanisma movado kaj respektas 
retan voĉdonadon organizitan de la 
aŭtoritatoj, kie 45 % elektis la no-
mon „Okcitanio”. La aliaj ebloj en la 
voĉdonado estis „Langvedoko”, „Okci-
tanio-Kataluna Lando” kaj „Pireneoj- 
Mediteraneo”.

Polemiko 
en la okcitanismo

Tamen granda parto de la okcitan- 
isma movado estas malkontenta pro tiu 
regiona nomo. Laŭ ili, la regiono kovras 
nur 36 % de Okcitanio kaj koncernas 
nur 35 % de ĝia loĝantaro. Malfermita 
letero lanĉita de la kolektivo Òc-Proven-
ça [ok-prubenso] protestas kontraŭ tiu 
„konfisko” de la landa nomo. La leteron 
subtenas dudeko da asocioj kaj ĉirkaŭ 
cento da unuopaj subskribantoj.

Protestoj 
en norda Katalunio

La 10an de septembro 12 000 per-
sonoj manifestaciis en Perpinjano por 
postuli, ke la regiona nomo estu „Okci-
tanio-Kataluna Lando” kaj petis specia-
lan statuson por la nordo de Katalunio, 

kiu troviĝas en tiu regiono. Inter la ma-
nifestaciantoj troviĝis 147 urbestroj de 
la kataluna departemento de Francio.

„Ni ne estas kontraŭ Okcitanio, ni 
estas favoraj al la Kataluna Lando”, diris 
la geografiisto Joan Becat de la Univer-
sitato de Perpinjano. „En la franca ŝtato, 
la departementoj kaj la regionoj ĉiam 
havis nomojn neŭtrajn, geografiajn aŭ 
de malnovaj provincoj. Nun ili elektis 
identecan nomon, kiu rilatas lingvon 
kaj kulturon de unu parto de la terito-
rio. Sed en la regiono estas du lingvoj, la 
okcitana kaj la kataluna,” li nuancis.

Tiu manifestacio estis la kulmino de 
jaro da protestoj en Norda Katalunio 
kontraŭ la regiona nomo.

Ferriol Macip 
korespondanto de Monato 
en Katalunio

NACIOJ

JaM OFiciale „OkcitaniO”
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politiko

Laŭ la konstitucio de Japa-
nio la imperiestro estas la 
simbolo de la regno Japa-
nio kaj de la unueco de la 
japana popolo. Lastatempe 
evidentiĝis, ke la nuna im-

periestro, Akihito, estas ankaŭ la simbolo 
de troa laboro. La 8an de aŭgusto Akihi-
to televide alparolis la popolon kaj aludis 
pri sia deziro abdiki pro sia maljuneco.

Plena tagordo
Kvankam la imperiestro, nun 

82-jaraĝa, jam antaŭe spertis opera-
ciojn de la kor-arterio kaj pro prostata 
kancero, li ĉiutage diligente plenumas 
sian taskon. La tasko de imperiestro 
inkluzivas agojn pri regnaj aferoj difini-
taj de la konstitucio, kaj aliajn oficialajn 
agojn. Okazoj plenumi regnajn aferojn 
kiel ĉeestado en ŝtataj ceremonioj aŭ 
subskribi oficialajn dokumentojn sufiĉe 
abundas. Plie oni deziras la imperies-

tran ĉeeston por aŭtoritatigi eventojn 
kiel nacia sporta festivalo aŭ plantado 
de arboj ktp.

Akihito kaj lia edzino Mitiko, 
81-jaraĝa, vizitas kaj kuraĝigas vikti- 
mojn kaj suferantojn de naturaj katas-
trofoj kiel tertremoj aŭ cunamoj. Ili 
ankaŭ laŭ sia iniciato vizitis batalkam-
pojn aŭ insulojn en Pacifiko por konsoli 
la animojn de la soldatoj pereintaj tie 
dum la dua mondmilito.

nekompleta leĝo
Tiuj agadoj kompreneble fariĝis 

pli kaj pli pezaj ŝarĝoj por la maljunaj 
geimperiestroj, sed la nekompleta leĝo 
pri la imperiestra familio, al kiu mankas 
reguloj pri abdiko aŭ eksiĝo de imperi- 
estro, ne helpas. La registaro, sciante la 
situacion, neglekte faris nenion. La im-
periestra sistemo estas tikla problemo, 
kaj la leĝo havas polemikan difinon, ke 
la imperiestra trono estas heredata de 

viro el virflanka devenlinio. Se oni pro-
vus ŝanĝi la leĝon rilate al imperiestra 
abdiko, tio nepre elvokus ardan dispu-
tadon inkluzive la eblon de virina trono. 
Tial la registaro deziras lasi ĝin laŭeble 
netuŝata.

Registara embaraso
La ĉi-foja parolo de la imperiestro, 

kiu nerekte petis ŝanĝon de la leĝo, em-
barasis la registaron. Pro tio la registaro 
de Abe Ŝinzo, evitante vastan revizion 
de la leĝo pro la ĉi-supra kialo, intencas 
fari portempan leĝon aplikeblan nur 
por la nuna imperiestro.

La popolo, kiu mem bone scias, kia 
estas troa laboro kaj laciĝo, simpatias al 
la imperiestro Akihito, kaj esperas, ke li 
sufiĉe ripozos post baldaŭa abdiko.

isikawa Takasi 
korespondanto de Monato 
en Japanio

JAPANIO

TRONO, TROO dA LAbORO

La japana imperiestro, nun 82-jaraĝa, estas laca, kvankam li ne ĉiam montras tion.
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MOdERNA vIvO

Reciproka politika dialo-
go, disvolviĝo de ekono-
mia kunlaboro, sekure-
caj aferoj kaj problemoj 
de enmigrado troviĝis 
inter la ĉeftemoj dum 

kunsido de la eksterlandaj ministroj de 
Slovakio kaj Etiopio.

La slovaka ministro pri eksterlan-
daj kaj eŭropaj aferoj, Miroslav Lajčák 
[lajĉak], subskribis kun la etiopia mi-
nistro pri financo interkonsenton por 

SLOVAKIO - ETIOPIO

RestaRtO de aMbaŭFlanka 
KuNLAbORO

revizii la bazon de traktato inter la du 
landoj, kiu ebligos plian kunlaboron.
Kompreno

Dum la intertraktoj, okazantaj ko-
mence de oktobro en la etiopia ĉefurbo 
Adis-Abebo, ambaŭ eksterlandaj minis-
troj konstatis, ke la ĝisnunaj reciprokaj 
agadoj kreas bonajn kondiĉojn por 
ekonomia kunlaboro. Grandaj ebloj 
ekzistas en la kampoj de energio, infras-
trukturo, akva administrado, agrikultu-
ro kaj defendindustrio. Lajčák subskri-
bis kun sia etiopia sampostenulo me-
morandon de kompreno pri kunlaboro 
de ambaŭ eksterlandaj ministerioj.

Varmaj manĝoj
La ministro Lajčák ankaŭ trans-

donis simbolan ĉekon en valoro de 
10  000 eŭroj por la eksterregistara 
organizaĵo Metropolitan Tabernacle en 
la etiopia urbo Debre Zeit. Ĝi helpas al 
loka bazlernejo certigi ĉiutage varmajn 
manĝaĵojn por 600 lernantoj en kunla-
boro kun slovakaj organizaĵoj.

Dum la oficiala vizito Lajčák inter-
traktis ankaŭ kun la etiopia prezidanto, 
reprezentantoj de Afrika Unio kaj Eko-
nomia Komisiono de Unuiĝintaj Nacioj 
por Afriko.

Julius Hauser 
korespondanto de Monato 
en Slovakio
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moderna vivo

Nur kvar tagojn 
daŭris en Barce-
lono polemika 
ekspozicio nomita 
„Franco, venko, res-
publiko. Senpuni-

teco kaj urba spaco”. Laŭplane la ekspo-
zicio devis esti malfermita de oktobro 
ĝis januaro, sed ĝi ne eltenis la koleron 
de la barcelonanoj.

Temis pri kultura arta propono de la 
magistrato de Barcelono konsistanta el 
tri historiaj statuoj, iam starigitaj sur la 
stratoj de la urbo kaj reportitaj el muze-
aj deponejoj: unu pri la hispana respu-
bliko, alia pri la venko de la frankismo 
kaj la surĉevala statuo de la diktatoro 
Francisco Franco sen kapo. La kapo 
mistere malaperis antaŭ kvar jaroj. Laŭ 
la urbaj aŭtoritatoj, la celo de la ekspo-

zicio estis „mediti pri la senpuniteco de 
la frankismaj simboloj ankaŭ dum la de-
mokratio.”

Ofendo
Sed la polemiko estis duobla. Unu-

flanke, la barcelonanoj protestis pro la 
resurstratigo de la statuo de la diktatoro 
kaj konsideris, ke temas pri ofendo al la 
viktimoj de la frankismo. Aliflanke, la 
loko elektita vekis pli fortan malakcep-
ton: la „artaĵo” staris antaŭ arkeologia 
memoraĵo pri la malvenko de Barcelo-
no en 1714 dum la milito de la hispana 
sukcedo, kiu signifis por Katalunio la 
definitivan perdon de sia rajto al suve-
reneco.

La unuan tagon de la ekspozicio 
oni ĵetis ovojn sur la senkapan statuon 
de Franco. Poste la monumento estis 

daŭre atakata per farbo. Daŭre, sur ĝi 
aperis porka kapo, blov-pupo kaj la 
flagoj por sendependeco de Katalunio 
kaj por la rajtoj de gejoj, lesbaninoj, 
ambaŭseksemuloj kaj transgenruloj. 
Kvar tagojn post la starigo, kelkaj homoj 
sukcesis faligi la statuon.

La magistrato de Barcelono mem- 
kritike rekonis, ke la aŭtoritatoj ne suk-
cesis bone klarigi la celon de la ekspo-
zicio. Ĝi informis, ke la statuo estas tre 
difektita kaj anoncis la malstarigon de la 
„artaĵo”. Krome, la urbo ne kondamnas 
la vandalaĵon, ĉar „oni komprenas, ke 
estis malfermita vundo pri tiu temo”.

Ferriol Macip 
korespondanto de Monato 
en Katalunio
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moderna vivo

„Kvincent dolarojn en bitmono mi pagu! Se mi ne pagas, ili ruinigos mian komputilan sistemon! 
Mi sendos la monon, sed mi jam telefonis al la polico. Ili trovos la krimulojn kaj sendos trojanon 
(damaĝprogramon).” La estro de tiu firmao, kiu ne volas vidi sian nomon en gazeto, estas kolerega. 
Li posedas fabrikon en la malgranda urbo Tulln en Suba Aŭstrio. Kvankam ni estas liaj klientoj, li detale 
parolas kun ni pri tiu novspeca problemo. 500 dolaroj ne estas multe por fabrikestro, sed oni ne scias, ĉu 
la retpiratoj postulos pli kaj pli da mono.

En februaro 2016 la tele-
fonreto A1 ne funkciis. 
Atako de nekonataj ret-
piratoj malfunkciigis la 
infrastrukturon de A1. 
Pri la detaloj oni ne rice-

vas informojn. Ofte la estraro de entre-
preno senbrue pagas kaj tiel volas eviti 

reputacian damaĝon por la firmao. Ofte 
la polico ne scias pri tiaj atakoj. Ĝis nun 
oni ne trovis taŭgan rimedon kontraŭ 
tiaj ĉantaĝoj.

Walter kaj Renate klag 
korespondantoj de Monato  
en Vieno

KRIMO

RetpiRatOJ ĉantaĝas 
ENTREPRENOJN

Kion donaci okaze de la 

jarfinaj festoj?
La donackupono de Monato estas ideala. 
Ĝi ekzistas en diversaj prezoj (14, 28 kaj 56 eŭroj) kaj estas tre 
facile sendebla per poŝto aŭ transdonebla en luksa koverto.
Donaco ĉiam utila por ne-abonantoj kaj por jamabonantoj.

Ekzistas tri versioj:
1) La kupono de 14 eŭroj, kiu rajtigas al la ricevinto 3-monatan abonon
    al la magazina versio de Monato, aŭ 5-monatan abonon al la reta.
2) La kupono de 28 eŭroj, kiu rajtigas al la ricevinto 6-monatan abonon
    al la magazina versio de Monato, aŭ 10-monatan abonon al la reta.
3) La kupono de 56 eŭroj kiu rajtigas al la ricevinto 12-monatan abonon
    al la magazina versio de Monato, aŭ 20-monatan abonon al la reta.

Mendu vian Monato-donackuponojn nun ĉe Monato, 
Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen, Belgio aŭ  
rete ĉe butiko@fel.esperanto.be
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Unuafoje en la histo-
rio de Litovio oka-
zis solena funebra 
ceremonio, per kiu 
oni adiaŭis hundon. 
Temis pri meĥlena 

ŝafhundo kun la nomo Ramzis. La urno 
kun la cindro de Ramzis ekde nun estos 
en la muzeo de la limgardistoj.

Dum la ceremonio, aranĝita en la te-
ritorio de limgardista taĉmento, viciĝis 
pluraj hundoŝatantoj kun siaj bestoj. 

Tra la vicoj lia mastro Valdas Stanci-
kas portis la urnon de la pereinto. En 
la ceremonio partoprenis la limgardista 
taĉmenta estraro, lokaj limgardistoj kun 
hundoj kaj loĝantoj de la litova-rusa 
apudlima urbeto Pagegiai.

La meĥlena ŝafhundo estis pafita sur 
arbara vojeto apud la ŝtatlimo de Litovio 
kaj Rusio (Kaliningrada enklavo). Ra-
mzis havis specialan ŝelkon kun la signo 
de limgardista ofico. Post kiam la hundo 
perdis la spurojn de la kontrabandistoj, 

LITOVIO

FuNEbRO PRO HuNdO

Adiaŭa ceremonio kun limgardista ŝafhundo, kiu pereis dum ofica devo.

li estis liberigita kaj moviĝis ĉirkaŭ sia 
mastro serĉante spurojn. Subite aŭdiĝis 
pafo kaj falis la hundo. Je dekkelkaj me-
troj staris viro kun armilo. Oficisto eltiris 
sian armilon, ĉar li supozis, ke Ramzis 
estis murdita de la persekutataj kontra-
bandistoj. Tamen poste evidentiĝis, ke 
celpafis la frato de parlamentano.

last 
korespondanto de Monato 
en Litovio

la
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de Gerlache Racovița kaj la polo Henryk Arctowski) 
foriris ŝipe de Antverpeno kaj esploris 
partojn de la tero, kiuj ĝis tiam troviĝis 
en neniu mapo. De Gerlache trovis lon-
gan arkipelagon sude de Sud-Ameriko, 
konsistantan el centoj da insuloj kaj in-
suletoj. Li kaj lia ŝipanaro faris la unuan 
sciencan ekspedicion al Antarkto kaj ili 

estis la unuaj kiuj iam pasigis la vintron 
tie.

Komence de 2016 alia Adrien de 
Gerlache, pranepo de la unue menci- 
ita, refaris la saman ekspedicion inter- 
alie kun Dixie Dansercoer, esploristo 
kiu antaŭe piede transiris la tutan An-
tarkton. La ekspedicion povis kunfari 

La plej malofte vizitata kontinento certe estas Antarkto. Unuflanke, ĉar nur antaŭ iom pli ol unu jarcento 
ĝi estis iom post iom malkovrata, aliflanke ĉar ĝi estas malfacile atingebla, malfacile loĝebla kaj 
malvarma. Tamen, en tiu ĉi serio de mal-epitetoj la adjektivo „malalloga” neniel troviĝu. Antarkto estas 
unu el la plej fascinaj, puraj kaj belaj regionoj de nia tero.

Same kiel la maro povas aspekti blua pro la sunlumo, ankaŭ la glaciaj partoj de la glacimonto aspektas bluaj kaj fojfoje ili montras dekojn da diversaj bluoj, verdoj 
kaj eĉ rozkoloraj nuancoj kaj kreas fascinan glacipejzaĝon. 

moderna vivo

EKSPEDICIOJ

Inter 1897 kaj 1899 Adrien de Ger-
lache, kiu naskiĝis en Hasselt (Belgio) 
en 1866, kune kun kelkaj samlandanoj 
kaj pluraj alilandaj sciencistoj (i.a. la 
norvego Roald Amundsen, la usonano 
Frederick A. Cook, la rumano Emil G. 
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ankaŭ nesciencistoj, interalie la verkin-
to de tiu ĉi artikolo kun du filinoj.

ushuaia
La vojaĝo nuna komenciĝis en 

Ushuaia, loko kiun la argentinanoj no-
mas la plej suda urbo de la mondo, kaj 
iris tra la Markolo de Drake, unu el la 
plej sovaĝaj maroj de la mondo, kie 
ne malmultaj ŝipoj pereis. Nia ŝipo 
Sea Spirit ne dronis, sed pluraj el la 
pasaĝeroj volonte rezignis pri sia lunĉo 

aŭ vespermanĝo pro stomakaj pro-
blemoj. Se vi facile malsaniĝas sur la 
ŝaŭmanta maro, tiam vojaĝo al Antarkto 
estas nenio por vi.

Scivolaj pingvenoj
Ankaŭ por viziti la sud-polusan 

kontinenton mem kaj ĝiajn insulojn oni 
ne timu la maron. La ŝipoj ja ne povas 
albordiĝi, sed restas je distanco de kelk- 
cent metroj de la tero kaj tiujn lastajn 
metrojn oni transpontas en malgran-

daj boatetoj, nomataj Zodiac laŭ ilia 
markonomo. Alveninte al la bordo oni 
plej ofte tuj estas bonvenigata de kelkaj 
pingvenoj. Laŭ la antarkta regularo la 
homo devas resti je sekura distanco de 
la tieaj bestoj. La pingvenoj tamen ne 
konas tiun regulon kaj pro scivolo foj- 
foje tute proksimiĝas.

Alia animalo, kiu ne timas la ho-
man ĉeeston, estas la foko. Ĝi venas al 
la strandoj por tie ripozi en la suno aŭ, 
se mankas strando (98 % de Antarkto 

Alveninte al la bordo oni plej ofte tuj estas bonvenigata de kelkaj tre scivolaj pingvenoj. 
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estas neĝkovrita), ili volonte kuŝas sur 
glacimontoj.

Fascinaj glacipejzaĝoj
Unu el la plej belaj spektakloj de 

la suda kontinento estas la glacimon-
toj. La preskaŭ senĉesa neĝado nutras 
la glaĉerojn, kiuj nevideble malrapide 
moviĝas al la maro. Atinginte la maron, 
kun granda obtuza tondrado rompiĝas 
enorma neĝbloko kaj falas en la ma-
ron, tiel kreante glacimonton. Tiuj gla-
cimontoj povas esti tute blankaj, se ili 
konsistas nur el neĝo. La granda pli-
multo tamen konsistas el miksaĵo de 
neĝo kaj glacio. Same kiel la maro povas 

aspekti blua pro la sunlumo, ankaŭ la 
glaciaj partoj de la glacimonto aspektas 
bluaj kaj fojfoje ili montras dekojn da di-
versaj bluoj, verdoj kaj eĉ rozkoloraj nu-
ancoj kaj kreas fascinan glacipejzaĝon. 
Nomi Antarkton la blanka kontinento 
do ne estas tre precize. La „multkolora 
kontinento” pli apudas al la vero.

Naturrezervejo
Antarkto estas unika naturrezer-

vejo, la sola kontinento preskaŭ sen 
ajna poluado. Tiun situacion oni volas 
nepre konservi kaj pro tio ekzistas tre 
strikta regularo, difinita en Kioto en 
1994 dum la Konsulta Kunveno pri la 

Antarkta Traktato. Oni ne simple povas 
viziti Antarkton same kiel oni vizitus 
Parizon aŭ Tokion. Oni bezonas apar-
tan permeson, kaj nur tre malmultaj 
vojaĝagentejoj posedas licencon por 
gvidi interesitojn tien. Iri al Antarkto ne 
signifas turismon, sed unikan ekspedi-
cion. Se vi ŝatas silenton, solecon, dormi 
en tendo sub milionoj da videblaj steloj, 
aŭdi nenion krom kraketantan neĝon, 
tiam eble Antarkto estas loko, kiun unu 
fojon en via vivo vi provu atingi.

moderna vivo

Fokoj volonte ripozas kaj pozas sur glacimonto por la vizitantoj.

por Monato el Antarkto 
verkis 
paŭl peeraerts
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Estas preskaŭ noktome-
zo, la 31an de decem-
bro 2016. Ie en Britio 
iu homo, kiu volas kapti 
la precizan momenton 
de la jarŝanĝo, eksidas 

kelkajn momentojn antaŭ la 12a ĉe sia 
komputilo, atente spektante la tempo-
montrilon sur la ekrano. Li vidas, ke 
mire la montrilo ne saltas, kiel kutime, 

de 23:59:59 al 00:00:00, sed unue al 
23:59:60 kaj – unu sekundon poste – 
al 00:00:00. Kio klarigas tiun strangan, 
nekutiman, preskaŭ superrealan sekun-
don 23:59:60?

Fojfoje oni aldonas al la jaro unu kro-
man sekundon, la tiel nomatan super- 
sekundon aŭ aldonan sekundon, por 
agordi la horloĝan tempon kun la reala 
daŭro de la tagoj. La tagoj ja ne havas 

konstantan daŭron, sed iom post iom 
ili iomete plilongiĝas. Por klarigi tiun ĉi 
fenomenon, necesas ekspliki ion pri la 
mezurado (la „kaptado”, se tiel diri) de 
la tempo.

Zenito
La tago, pli precize la suntago, es-

tas la tempodaŭro inter du sinsekvaj 
kulminoj de la suno. La taga kulmino 

SCIENCO

TEMPOMEZURADO

23:59:59 ... 23:59:60! 
baldaŭas la supeRsekundO

La rotacio de la tero ne estas konstanta en sia daŭro. Fakte ĝi laŭgrade malrapidiĝas, ĉar la tera rotacio estas iomete bremsata de la tajdaj efikoj provokataj de la 
gravito de la luno kaj la suno. La kombinata gravito de ĉi-lastaj kreas tutmondan tajdan ondon en oceanoj kaj maroj, kies frotado kontraŭ la firma tero bremsas la 
rotacion de nia planedo.
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de la suno okazas tiam, kiam la stelo 
atingas sian plej altan punkton super la 
horizonto. En tiu momento ĝia centro 
tuŝas imagan duoncirklon, kiu unuigas 
la nordan kaj sudan punktojn de la ho-
rizonto, kaj trapasas la zeniton (nome 
la punkton, kiu troviĝas rekte super la 
kapo de la observanto). Tiu duoncirklo 
estas nomata la loka meridiano (el la 
latina vorto meridies, kies signifo estas 
„tagmezo”). La momento de la kulmino 
determinas la veran lokan tagmezon: 
„lokan”, ĉar – pro tio, ke la tero turniĝas 
en orienta direkto – la tagmezo okazas 
pli frue oriente de la observanto kaj pli 
malfrue okcidente de li. La suntago, ali-
vorte la tempodaŭro inter du sinsekvaj 
tagmezoj, konsistas el 24 horoj kaj 
preskaŭ egalas la periodon, kiun la tero 
bezonas por plenumi unu kompletan ri-
voluon ĉirkaŭ sia akso.

Observatorioj
En iu ne tre fora pasinteco oni agor-

dis la horloĝojn kun la loka tagmezo, 
kiu, tiucele, estis precize mezurata en 
astronomiaj observatorioj. Por tio oni 
uzis teleskopojn muntitajn laŭ la suda-
-norda direkto, kiuj estis moveblaj nur 
laŭ tiu direkto. Oni nomas tiuspecajn 
ilojn „meridianaj teleskopoj”, ĉar ili 
troviĝas rekte sub la loka meridiano de 
la koncerna observatorio.

Orbito
La tempo agordita kun la loka tag-

mezo, pro memkompreneblaj kialoj, 
nomiĝas „la loka tempo”. Sed estas 
komplikaĵo. La rotacia akso de la tero 
montras deklivecon kompare kun la 
ebeno de la orbito ĉirkaŭ la suno, kaj, 
cetere, tiu orbito ne estas perfekte ci-
rkla, sed iom elipsa. Tio kaŭzas dife-
rencojn inter la mezurata suntaga daŭro 
kaj la ordinara taga daŭro (24-hora) laŭ 
la horloĝoj. Tiu diferenco ŝanĝiĝas de 
unu sezono al alia, kaj ĝia maksimuma 
sumo estas 15 minutoj. Oni forigis tiujn 

variajn diferencojn pere de korekto, kiu 
baziĝas sur la averaĝa nombro de la tag-
mezaj tempoj, mezurataj tra la jaro. La 
tiel korektata tempo estas la loka mezu-
ma tempo.

vaportrajnoj
Ĝis ĉirkaŭ la jaro 1840, ĉiuj gran-

daj urboj kaj regionoj uzis siajn pro-
prajn lokajn tempojn, kunordigatajn 
de regionaj observatorioj. Kiam dum 
la industria revolucio alvenis la vapor-
trajnoj, kiuj sufiĉe rapide veturis tra la 
landoj, oni ekuzis normigitajn ŝtatajn 
tempojn por tutaj landoj, kiuj ofte estis 
la lokaj tempoj de iliaj ĉefurboj.

Grenviĉo
Aparte menciinda estas la fama reĝa 

observatorio de Grenviĉo (angle Green- 
wich). Grenviĉo estas urboparto de 
Londono, kie ĝis nun kuŝas, krom la 
menciita observatorio, universitato de 
la reĝa ŝiparo. Ĝi funkciis kiel centro de 
la brita tutmonda navigado. La meridia-
no de ĝia observatorio, projekciata sur 
la terglobon, estis la centra referenco 
por la navigado de britaj ŝipoj tra la tuta 
mondo. Cetere, la Grenviĉa Meza Tem-
po (GMT) estis la oficiala tempo uzata 
de britaj ŝipoj. Pro la granda sperto kaj 
graveco de tiu observatorio koncerne 
tempomezuradon, la Grenviĉa Meza 
Tempo (GMT, angle Greenwich Mean 
Time) fariĝis la ŝtata tempo de Britio.

Telegrafo
Kiam en la dua duono de la 19a jar-

cento ekkreskis la tutmondiĝo, spronita 
de inventoj kiel la telegrafo kaj poste 
la telefono, oni bezonis tempon inter-
nacie validan. En la jaro 1884, dum la 
Unua Konferenco pri Meridianoj oka-
zinta en Vaŝingtono, oni decidis uzi 
la Grenviĉan Mezan Tempon kiel tut-
mondan tempon. Kadre de la sama kon-
ferenco oni decidis igi la grenviĉan me-
ridianon nul-punkto por la longitudo- 

gradoj. En la jaro 1928, post kiam oni 
estis devigita aldoni pliajn malgrandajn 
korektojn por atingi pli precizan me-
zuman tempon, GMT estis rebaptita 
„Universala Tempo” (UT, angle Univer-
sal Time).

Tajdoj
Sed nun reen al la aldona sekundo. 

Kiel atentigite, la suntago enhavas 24 
horojn, ĉiu el kiuj siavice enhavas 60 
minutojn kun po 60 sekundoj. Tial, ĉiu 
unuopa tago nombras 86 400 sekundojn 
(24 horoj x 60 minutoj x 60 sekun-
doj). Pro tio oni difinis la sekundon 
kiel 86  400-onon de unu suntago. Sed 
granda kompleksaĵo aperis. Esploroj 
evidentigis, ke la rotacio de la tero ne 
estas konstanta en sia daŭro. Fakte ĝi 
laŭgrade malrapidiĝas, ĉar la tera rota-
cio estas iomete bremsata de la tajdaj 
efikoj provokataj de la gravito de la luno 
kaj la suno.

La kombinata gravito de ĉi-lastaj 
kreas tutmondan tajdan ondon en oce-
anoj kaj maroj, kies frotado kontraŭ la 
firma tero bremsas la rotacion de nia 
planedo. Ĝia rotacia rapideco estas ce-
tere bremsata de la distordo de la firma 
tero mem pro la sama gravita influo. 
Krome, la bremsa efiko estas neregu-
la, ekzemple kaŭze de okazaj grandaj 
tertremoj kaj de la tutmonda varmiĝo, 
pro kiu la akva kvanto de la oceanoj 

Aparte menciinda estas la fama reĝa observatorio 
de Grenviĉo
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pligrandiĝas. Konsekvence, la suntago 
daŭras de jaro al jaro iomete pli. Pre-
cizaj mezuroj evidentigis, ke la tagoj 
plilongiĝas jare je 0,000 014 sekundoj 
(14 mikrosekundoj). Tiu kvanto ŝajnas 
malgranda, sed ne estas neglektebla. La 
sekundo do tute ne estas konstanta.

vibracioj
Pro sciencaj kaj teknikaj kialoj oni 

arde bezonis difinon de konstanta, 
neŝanĝebla sekundo, same kiel por la 
ceteraj mezuroj (metro, kilogramo, am-
pero) de la internacia sistemo de unuoj. 
La eltrovo de kvarcaj horloĝoj mon-
tris, ke la vibracio de elektre stimulataj 
puraj kristaloj estas tre regula kaj ke 
eblas konstrui tre precizajn horloĝojn, 
kiuj deduktas la tempon, pli specife 
la sekundon, el tiuj vibracioj pere de 
elektronikaj cirkvitoj.

Radiado
Tiel, finfine, en la jaro 1967 

oni priskribis la sekundon kiel „la 
tempodaŭron de 9 192 631 770 cikloj 
de la radiado, kiun alportas la transiro 
de du niveloj de la baza stato de ato-
mo de la elemento Cezio-133” (ne 
maltrankviliĝu: la nefakaj legantoj rajtas 
tuj forgesi tiun difinon!). Bedaŭrinde, la 
ĉi-supre indikita tempodaŭro estas ba-
zita sur astronomiaj mezuroj de la sun-
taga daŭro proksimume el la jaro 1870, 
tio estas antaŭ 146 jaroj. Ekde tiam la 
tagoj entute plilongiĝis je 0,002 sekun-
doj (0,000014 sekundoj x 146 jaroj).

Radiosignaloj
Ekde la jaro 1955 oni konstruas 

tiel nomatajn atomajn horloĝojn, kies 
tempomezurado estas bazata sur la vi-
bracioj de atomoj. La atomaj horloĝoj, 
kiuj uzas atomojn de la elemento Ce-
zio-133, havas deviacion de apenaŭ 1 
sekundo ene de 5 miliardoj da jaroj. Do, 
ili estas multege pli precizaj ol la rotacio 
de la tero, sur kiu la tempo ĝis tiam estis 

bazita. Por atingi altprecizan tempome-
zuradon, estis enkondukita en la jaro 
1972 la Tempo Atoma Internacia (TAI, 
france Temps Atomique International), 
kontrolata kaj mastrumata de la fama 
Buroo Internacia de Pezoj kaj Mezuroj 
(BIPM, france Bureau International des 
Poids et Mesures) en Parizo. BIPM de-
terminas la atoman tempon pere de la 
statistika mezumo inter pli ol 200 pre-
cizaj atomaj horloĝoj troviĝantaj en ob-
servatorioj kaj metrologiaj laboratorioj 
de la tuta mondo kaj dissendas ĝin pere 
de diversspecaj komunikiloj, ekzemple 
helpe de radiosignaloj kaj komputilaj 
serviloj. Je sia enkonduko, en 1972, la 
momento 00:00:00 de la atoma tempo 
koincidis kun la sama tempmomento 
laŭ UT.

Supersekundo
Anstataŭ uzi la malpli precizan me-

zuradon de sunaj kulminoj kiel kun- 
ordigilon de la universala tempo, oni 
decidis uzi la atoman tempon kiel sian 
„horloĝon” kaj samtempe kunordigi ĝin 
kun la malrapidiĝo de la tera rotacio. 
La tiel kunordigita universala tempo 
estis nomita „Universala Tempo Kun- 
ordigita” (UTC, angle Universal Time 
Coordinated). Kiel skribite, ĉi-tempe la 
suntago enhavas 0,002 sekundojn pli ol 
la atoma tempo. Pro tio, post ĉiu 500a 
tago, la atomaj horloĝoj fruas je unu 
sekundo kompare kun la suntago. Kiam 
oni enkondukis la UTC-on, estis decid- 
ite, ke, kiam la malsamo inter la suntago 
kaj UTC superas 0,9 sekundojn, kroma 
sekundo estu aldonita al UTC. Tio oka-
zas ĉiun 1,5an aŭ 2an jaron. La tiel aldon- 
ata sekundo estas la fama supersekun-
do. Konsekvence, UTC kaj TAI devias 
inter si pli kaj pli je la pasado de la jaroj.

Parizo
La supersekundo estas aldonata 

laŭ instrukcio fare de organizaĵo, kies 
nomo estas „Internacia Servo de Tera 

Rotacio kaj Referenca Sistemo” (IERS, 
angle International Earth Rotation and 
Reference System Service). Ĝi kontro-
las kaj anoncas la aldonon de super-
sekundoj. IERS disponas en Parizo pri 
propra observatorio, per kiu ĝi zorgas 
pri la preciza daŭro de la suntago. Oni 
ĉiam aldonas la supersekundon la 30an 
de junio aŭ la 31an de decembro de la 
koncerna jaro je 23:59:59 laŭ UTC. 
La unua supersekundo estis aldonita la 
30an de junio 1972. De 1972 ĝis la fino 
de 2015 estis aldonitaj 26 supersekun-
doj, kio klare montras la malrapidiĝon 
de la tera turniĝado. La lasta aldono de 
supersekundo estis efektivigita la 30an 
de junio 2015.

ĉampanboteloj
Ĉi-jare unu supersekundo estos al-

donita al UTC la 31an de decembro 
je noktomezo. Tio signifas, ke, se vi 
loĝas ekzemple centre de Eŭropo (kie 
la horzono vintre estas UTC +1), la su-
persekundo estos aldonita je 00:59:59 
laŭ la tiea horzono, do sufiĉe longe post 
la malkorkado de la ĉampanboteloj. 
Unu sekundon poste vi povas admiri, 
se vi sufiĉe atentas, la supersekundon 
00:59:60 sur la tempomontrilo de via 
komputilo. Loĝanto de Novjorko (kie 
vintre la horzono estas UTC -5) male 
atentu tion, kio okazos ĉe lia komputilo 
la 31an de decembro je 18:59:59.

Sablo
Ĉiam, kiam ni volas kapti la tempon, 

ĝi glitas tra niajn fingrojn kiel loza sablo. 
Ĉu Albert Einstein ja ne diris, ke la fluo 
de la tempo estas iluzio? Iluzioj ne estas 
kapteblaj. La verkanto kaj la redakcio 
deziras al vi agrablan supersekundon!

Jean-Jacques Wintraecken 
korespondanto de Monato 
en Nederlando
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Nov-Zelando ja ha-
vas grandan sper-
ton pri tio. Ĝi jam 
ekstermis rabobes-
tojn sur multaj mal-
grandaj mar-insuloj 

kaj en kelkaj rezervejoj, danke al la util- 
igo de grandaj bariloj. Antaŭ la alveno 

de homoj al Nov-Zelando, tie vivis mul-
taj specioj de birdoj, fiŝoj, insektoj ktp, 
sed ĝenerale mankis mamuloj (escepte 
de vespertoj kaj iuj maraj bestoj, kiel 
delfenoj kaj fokoj).

Multaj specioj estas endemiaj en 
Nov-Zelando. Krom la kivio (apterigo), 
estas menciindaj ankaŭ aliaj specioj, 

kiuj jam nun formortis pro la agado de 
bestoj enportitaj de homoj kaj pro la 
detruado de loĝlokoj kaŭze de kultiv- 
ado kaj konstruado. Multaj specioj de 
novzelandaj birdoj ne kapablas flugi aŭ 
ne flugemas. Tio estis taŭga strategio 
sen rabobestoj, sed havas katastrofajn 
sekvojn nun pro la ĉeesto de predantoj.

NOV-ZELANDO

Nov-Zelando planas mortigi, sur ĉiu insulo de la lando, ĉiujn neindiĝenajn rabobestojn. La loka 
ĉefministro John Key [ĝon ki] anoncis fine de julio 2016, ke la registaro pretas pagi ĝis 28 milionojn da 
novzelandaj dolaroj ĉiujare por ekstermi, antaŭ la jaro 2050, iun ajn raton, musteledon kaj oposumon. 
Tiu sumo aldoniĝos al la mono, kiu jam estas elspezata por mortigi ĉi tiajn bestojn en pli malgrandaj 
areoj. La registaro fakte taksas, ke neindiĝenaj rabobestoj malaperigas 25 milionojn da aŭtoktonaj birdoj 
jare, kio ĉiujare kostas al la loka ekonomio pli ol 3 miliardojn da novzelandaj dolaroj (proksimume 1,5 
miliardojn da eŭroj).

RAbObESTOJ 
NE PLu ESTu
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Tuberkulozo
En 2012 la ĉefa sciencisto de la re-

gistaro, la fizikisto Paul Callaghan, pro-
ponis ekstermi ĉiujn mamulajn pred- 
antojn, tio estas miliardojn da marsu-
piuloj, musteledoj kaj ronĝuloj. Tiucele 
oni eĉ fondis apartan organizaĵon, Pre-
dator Free New Zealand (Nov-Zelando 
sen rabobestoj, predatorfreenz.org), kies 
simbolo estas kivio staranta sur morta 
rato.

Eŭropaj ratoj venis al Nov-Zelando 
seninvite, sed ermenojn kaj mustelojn 
oni intence importis por kontraŭi la ku-
niklojn, kiujn oni pli frue enkondukis 
por sporto kaj por manĝado. La kuni-
kloj iom post iom fariĝis tamen plago.

Bedaŭrinde la musteledoj facile 
kaptadis indiĝenajn birdojn, kiuj ĝis 
tiam ne konis mamulajn predantojn. 
En la 1930aj jaroj oni importis ankaŭ 
oposumojn el Aŭstralio kun la celo es-
tabli industrion, kiu ekspluatu iliajn 
peltojn. Sed oni ne kultivis ilin kaj tial 
ili disvastiĝis tra la tuta lando, kie ili 
nun prosperas eĉ pli ol en Aŭstralio 
mem. Ili kutimas manĝi birdidojn kaj 
ovojn, detruas arbojn kaj disvastigas 
tuberkulozon. La celo de la importado 
de neaŭtoktonaj bestoj estis igi la fo-

ran landon de Oceanio pli simila al la 
landoj, de kiuj venis la migrantoj, ĉefe 
Britio.

Rezervejo
Iuj opinias, ke ne eblas elimini la ne-

deziratajn bestojn, do oni devus simple 
akcepti la nuntempan situacion. Tamen 
dum la lastaj jardekoj diversaj grupoj, 
kaj profesiaj kaj volontulaj, forigis rabo-
bestojn el 117 malgrandaj insuloj ĉirkaŭ 
Nov-Zelando. Unue ĉi tio okazis en ete-
taj insuloj, sed laŭgrade oni sukcesis 
tion fari ankaŭ pri pli grandaj.

Rezervejoj kun best-imunaj bariloj 
nun enhavas maloftajn birdojn, kiuj ne 
povas prosperi kun rabobestoj. La re-
zervejo Zealandia (visitzealandia.com), 
en la urbo Wellington, havas areon 
225-hektaran. Necesis tri jaroj por mor-
tigi la rabobestojn ene de ĝia granda, 
ĉirkaŭa barilo, sed spite al granda provo 
oni ankoraŭ ne tute eliminis la musojn. 
Iel ajn, la menciita rezervejo nun deno-
ve havas 18 indiĝenajn speciojn, el kiuj 
6 estis malaperintaj sur la du ĉefaj insu-
loj dum pli ol jarcento.

En montaj regionoj oni faligis kaj 
plu faligadas venenajn bolusojn el aviad- 
iloj por mortigi la rabobestojn. Tiel oni 

savis diversajn neoftajn birdojn, kiuj 
aliokaze nun estus formortintaj. Oni ĉi-
momente volas etendi la ekstermadon 
al la tuta lando, kies areo egalas 268 021 
kvadratajn kilometrojn.

Nov-Zelando nun havas grandan 
sperton kaj ankaŭ novajn teknikojn. 
Oni ekzemple inventis instrumentojn, 
kiuj enkaptas raton kaj poste aŭtomate 
repretigas sin por kapti kroman: do ne 
necesas prizorgi la kaptilojn ĉiutage. 
Nov-Zelando eĉ eksportas hodiaŭ sian 
propran spertecon al aliaj landoj, kiuj 
alfrontas similajn problemojn.

veneno
La ĉefministro anoncis, ke la unua 

etapo de la plano estas pligrandigi 
la senrabobestajn areojn, subtenan-
te lokajn iniciatojn kaj investante por 
pliaj sciencaj esploroj. Li esperas, ke 
novaj malkovroj sukcesigos la klopo-
don. Sciencistoj jam komencis esplori 
posum-specifajn genojn por evoluigi 
venenon specifan por tiu besto.

Ne mankas kritikantoj de la plano, 
kiuj demandas, kial ne ekstermi ankaŭ 
sovaĝajn katojn, erinacojn, aprojn, 
valabiojn, cervojn, meleagrojn, ko-
lombojn, fazanojn, paserojn, trutojn 
ktp. Tamen, fronte al la formortado de 
multaj indiĝenaj birdoj, fiŝoj, lacertoj 
kaj insektoj, pli multe da novzeland- 
anoj opinias, ke estas grave mortigi la 
neaŭtoktonajn rabobestojn kaj pluraj 
personoj jam aktive partoprenas tiun 
taskon.

La registaro sendube adoptis la 
planon pro tio, ke ĝi kredas, ke ĝi estos 
efika kaj sukcesa. La plano certe estas 
ambicia: ĉiuokaze multaj sciencistoj kaj 
aliaj homoj pensas, ke ĝi estas atingebla 
kaj sekve provinda.

d. E. Rogers 
korespondanto de Monato 
en Nov-Zelando
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Korbatoj
Laŭ la respondeculoj de tiu invento, 

la aparato povas kompreni, kun 87-pro-
centa precizeco, ĉu homo sentas sin eks-
citita, feliĉa, malgaja aŭ kolera, eĉ kiam 
individuo ne eksterigas malkaŝe ĉi tiujn 
sentojn. Por kompreni ĝian funkciadon, 
oni pensu pri la vifiaj signaloj elsendataj 
de modemo sendrata. Ĉi-okaze la apara-
to sendas al persono kelkajn signalojn, 
kiuj tuj poste resaltas reen kaj estas ana-
lizataj pere de EQ-Radio. Tiu lasta kom-
paras la variadon kaj la frekvencon de la 

spirado kaj de la korbatoj per algoritmo, 
kiu servas por rekoni kaj identigi unuo-
pajn sentojn kaj homan konduton.

Kinejoj
La sciencistoj substrekas, ke ĝi 

povus trovi aplikon en sistemoj de 
aŭdovida amuziĝo, ekzemple en kinejoj 
aŭ aliaj publikaj ejoj, kie ja estas intere-
se ricevi detalan informon pri tio, kion 
la spektantoj pli aŭ malpli ŝatas. Tiel, 
la kreantoj de spektakloj surbaze de la 
kolektitaj donitaĵoj povus efektivigi est- 

INVENTO

AJNA EMOCIO REKONATA 
PER SISTEMO SENdRATA

Usonaj sciencistoj kreis aparaton, kiu estas kapabla sendrate detekti homajn emociojn, sen la neceso 
apliki sensorojn sur la homa korpo: tion diskonigis la Masaĉuseca Instituto de Teknologio (MIT), kies 
sidejo estas en Bostono. La noviga aparato, kreita de teamo de fakuloj el la menciita universitato, estis 
nomita EQ-Radio.

ontajn produktadojn pli konformajn al 
la gustoj de la publiko. Aldone oni po-
vus pensi pri hejmaj inteligentaj spacoj, 
kiuj adaptiĝu kaj reagu al onia humoro. 
Tiaj ĉi sistemoj povus fine esti utiligataj 
en laboraj medioj, kun la celo detekti 
neevidentajn okazojn de deprimo aŭ 
streĉo.
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Juan Carlos Montero Medina 
korespondanto de Monato 
en Kubo
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HObIO

Zumba estas samtempe 
danco kaj sportspeco, 
devenanta de Kolom-
bio laŭ ideo de Alberto 
„Beto” Perez, instruisto 
de dancoj. La movoj ĉe 

zumba enhavas elementojn precipe de 
aerobiko kaj latin-amerikaj dancoj: sal-
so, merengo, kumbjo, flamenko, regeto-
no kaj eĉ de ventrodanco.

La vorto zumba signifas: rapide 
moviĝi kaj amuziĝi. La danco komencis 
disvastiĝi meze de la 1990aj jaroj, kaj tre 
rapide populariĝis en multaj landoj. En 
niaj tagoj ĝi estas tutmonde bone kon- 
ata amuzaĵo inter diversaĝuloj.

La esenco de zumba estas danci sen 
partnero, kun la tuta grupo sub la gvi-

do de instruisto dum unu horo, ne kun 
fortostreĉo, sed agrable laciĝante.

danco por ĉiuj
Oni kapablas danci zumba sende-

pende de sekso, aĝo kaj korpopezo. 
Konforme al malsamaj postuloj ekzistas 
kelkaj specoj de ĝi, ekz.: zumba toning 
(per halteroj por fortigi la brakmusko-
lojn), aqua zumba (en naĝbaseno), 
zumbatomic (speciale por infanoj), 
zumba sentao (en seĝo – por plibonigi la 
ekvilibron de la korpo) kaj zumba gold 
(zumba ora). Ĉi-lasta estas unu el la 
plej popularaj zumba-specoj, kiu estas 
rekomendata precipe al mezaĝuloj kaj 
pli altaĝaj personoj pro siaj faciligitaj 
movoj.

DANCOJ

ZuMbA: 
NE NuR POR GEJuNuLOJ

Laŭ la opinio de medicinaj fakuloj 
zumba estas ne nur moda sportspeco. 
Helpe de ĝi kuraceblas pluraj maljunulaj 
malsanoj, interalie demenco aŭ la par- 
kinsona malsano. Ĉe zumba estas seriaj 
movoj, kiuj bone efikas al la funkciado 
de cerboĉeloj. Memkompreneble, ĝi 
utilas ankaŭ kontraŭ troa korpopezo kaj 
por plifortigo de la muskoloj.

Zumba-dancantoj aktivas interna-
cie. En pluraj retpaĝoj troviĝas prezen-
toj de zumba-grupoj en diversaj landoj, 
kiuj helpas disvastigi la dancon tutmon-
de.

Éva baloghné Fodor 
korespondanto de Monato 
en Hungario
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En suda Serbio oni orga-
nizis internacian kavali-
ran festivalon. La festi-
valaj aranĝoj okazis en 
la ĉirkaŭaĵo de la urbeto 
Despotovac kaj sur la 

areo de la monaĥejo Manasio, konstru- 
igita en la mezepoko de la serba despo-
to Stefan Lazarević. Partoprenis hobiaj 
kavaliroj el Francio, Belgio, Rusio kaj 
Serbio.

Kadre de la tritaga programo oni 
prezentis la mezepokan vivmanieron, 
kavalirajn batalojn per glavoj, armil- 
aron kaj ekipaĵon, kaj ankaŭ muzikon 
kaj metiojn.

Krom la menciitaj programeroj 
francino montris la vivmanieron de la 
vikingoj, kaj serbo aranĝis muzikves- 
perojn. Por gejunuloj oni aranĝis kursojn 
pri skermado kaj potfarado.

dimitrije Janiĉiĉ 
korespondanto de Monato 
en Serbio

SERBIO

INTERNACIA 
KAvALIRA FESTIvALO
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La festivalaj aranĝoj okazis i.a sur la areo de la 
monaĥejo Manasio. (supre) 

Partoprenis en la internacia festivalo hobiaj 
kavaliroj el Francio, Belgio, Rusio kaj Serbio. d
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Kontribuojn por la rubriko Hobio de Monato kunlaborantoj sendu al hobio@monato.net.
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„Nun finiĝas 
nia kun-
sido. Ĉu 
vi deziras 
trinki iom 
da vino 

aŭ da biero?” demandis la riĉa, malal-
ta voĉo de Hans, la spacoŝipestro. Tuj 
li aldonis „aŭ fruktosuko?” al Ines. Ŝi 
kapjesis kun unu mano sur sia grave-
da ventro kaj la alia sur la genuo de sia 
edzo Atanas. „Dankon, alkoholon mi 
ne trinkas, por ke nia bebo kresku sana, 
fortika, klera, kaj iam kapablu paroli tiel 
bele kiel García Lorca.”

„Sed via infano neniam parolos 
kiel García Lorca. Ĉiuj infanoj en nia 
spacoŝipo, via bebo kaj la venontaj aliaj, 
parolos nur la anglan, kompreneble.” 
Harry, la sekretario, kutimis korekti 
la erarojn de siaj kolegoj. Lia lentuga 
vizaĝo ne montris ĝin, sed ene li fieris 
pro la precizeco de siaj vortoj kaj pro sia 
perfekta kembriĝa akĉento.

Atanas ekridis. „Tutcerte ne! Al mia 
bebo mi lernigos la bulgaran. Mi kantos 
la lulkantojn de mia infaneco, mi rakon-
tos la mirindajn malnovajn fabelojn de 
mia lando!” Li ne plu aspektis kiel spe-
cialisto de protonomotoroj. Liaj okuloj 

fariĝis revemaj, li subite aspektis multe 
pli juna, pli dolĉa.

La akuta voĉo de Harry malkom-
pate laŭtis. „Ni estas nur 12 en tiu ĉi 
spacoŝipo. Kiam ni atingos la planedon 
Kepler-22b, depende de la nombro de 
naskoj, ni verŝajne estos pli-malpli 20. 
Nia grupo devos klopodi pluvivi kaj 
kreski en malfacila medio. Estus stulte, 
eĉ krime, perdi tempon pri malutilaj 
lingvoj.”

Neniu respondis. Dum longa mo-
mento, la grupo restis senmove. Ĉiu ri-
gardadis nur sian glason. Kompreneble 
Harry pravis. Tamen...

RAKONTO

dIALOGO EN LA KOSMO

LITERATuRO
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Subite Manoela ekparolis. „Nu, jes, 
ni bezonas nur unu lingvon. Kaj nun-
tempe, en la spacoŝipo, ni parolas angle 
inter ni. Sed sur Kepler-22b, estos alia 
afero. Eblas elekti alian lingvon. La por-
tugala estas tiel muzika, la portugala 
poezio estas...” Ŝi ne plu povis aŭdiĝi. 
Ĉiuj parolis samtempe, en konvink- 
onta tono. Plej forte supersonis la voĉo 
de Mikhaïl, arde deklamante rusajn ver-
sojn, kun vibregaj „r”.

„Dooonng!” La metala kruĉo, kiun 
Hans ĵus frapis per kulero, silentigis ilin. 
La ŝipestro koleris. „Ĉu vi estas skipo 
da teknikistoj aŭ aro da blekuloj? Estas 
reguloj respektendaj ĉi tie. Bonvolu pa-
roli kviete, laŭvice.” Li etendis fingron: 
„Ines, komencu!”

„Kial ni parolu la anglan en la eston-
teco? Mi ne konsentas pri tio.”

Harry levis la manon kaj prononcis, 
malrapide, kiel profesoro al lernanto: 
„Nia spacoŝipo deflugis el Usono, kaj la 
plimulto el ni studis en usona universi-
tato. Vi ja scias, ke Usono estas la plej 
potenca nacio el la tuta mondo.”

Ines ŝultrumis. „Nur el la tuta tero. 
Tio ne plu gravas. Ekde kiam ni ne plu 
kapablis komuniki kun la tero, ni fariĝis 
sendependaj. Nun ni obeas nur al ni 
mem.”

La okuloj de Harry serĉis ĉirkaŭe kaj 
fiksiĝis sur Julia. Ŝi kuntiris la brovojn, 
hezitis, kaj finfine diris, ne rigard- 
ante lin: „Nu, mi estas usona civitani-
no, sed... Sciu, mi naskiĝis en Tijuana, 
en Meksiko. Mia unua lingvo estis la 
hispana. En Usono estis devige paroli la 
anglan, sed ĉi tie ne plu.”

La sinteno de Harry iom ŝanceliĝis. 
La malgranda, diketa virino, kiu estis 
staranta ĉe li, afable ridetis al li. Ŝia mil-
da voĉo ŝajnis trankviligi lin. „Harry, mia 
kara, kiam mi renkontis vin, mi preskaŭ 
ne komprenis la anglan. Mi lernis ĝin, mi 
vivis kun vi en Anglio. Vi ne bezonis ler-
ni eĉ unu korean vorton. Ĉu vi konscias, 
ke en nia spacoŝipo vi estas la sola homo, 
kiu parolas sian denaskan lingvon? Pro-
vu kompreni niajn opiniojn.”

„Kim, mi aŭdis vin.” Harry serioze 
respondis. „Sed bonvolu rezoni. Inter ni 
ekzistas 12 denaskaj lingvoj! Ne eblas 
kontentigi ĉiujn skipanojn.” Lia voĉo 
fariĝis pli memfida. „Ne ekzistas alia 
solvo, krom plu uzi la anglan.”

„Ni organizu baloton!” proponis 
Mikhaïl. „Tiel ni demokrate elektos la 
lingvon.”

„Stultaĵo!” tuj tondris Hans. „Ĉu vi 
ne antaŭvidas la rezulton? Kompren- 
eble ĉiu voĉdonos por sia propra lingvo. 

Tiu diskuto estas nur senutila babilado. 
Nu, malplenigu vian glason, kaj ek al la 
laboro!” li ordonis.

Tiam, malforta kristala voĉo de-
mandis „Ĉu mi rajtas paroli?”. Kiyoko 
malofte partoprenis en diskutoj. Ŝi 
interesiĝis pli pri la kosmo ekster la ŝipo 
ol pri la vivo ene. Kiel la sola astronomo 
en la skipo, ŝi nelacige kaj silente labo-
ris. La surprizitaj skipanoj rigardis ŝin 
kaj atendis.

„Kiam mi estis juna, en Tôdai, en 
Japanio, mi lernis la anglan. Estis mal-
facile, mi studis jaron post jaro, tamen 
mi malbone regas tiun lingvon.” La 
aliaj interŝanĝis embarasajn rigardojn. 
Kutime neniam Kiyoko parolis pri si, 
neniam ŝi publike plendis pri io ajn. 
„Kio helpis min tiam, estis alia lingvo. 
Estas strange, sed veras. Mi lernis tiun 
lingvon, kaj poste la lernado de fremda 
lingvo fariĝis atingebla. Tiu lingvo es-
tis miraklo por mi. Ĝi estas tiel facila! 
Laŭdire, ĝi estas dekoble pli facila ol 
ĉiuj aliaj lingvoj. Homoj de ĉiuj landoj 
rapidege lernas ĝin.” Ŝi ne plu parolis 
per sia kutima malvarma voĉo, ŝia tono 
estis tute nova. „Mi povas instrui vin 
dum la vojaĝo. Antaŭ nia alveno sur Ke-
pler 22b, ni ĉiuj flue parolos. Fidu min, 
mi petas...” Longe ŝi paroladis, meze de 
la fascinitaj skipanoj.

Kiam ŝi ĉesis paroli, silento mallon-
ge ŝvebis. Hans laŭtis „Ĉu vi konsentas 
provi lerni tiun lingvon de Kiyoko, no-
matan Esperanto? Mi ja konsentas!”. 
Unu post la alia, aŭdiĝis la konsentoj 
de la skipanoj. Nur unu mankis. Harry 
staris senmove, rigide, kun duonfermi-
taj okuloj. Silente Kim tuŝis lian brakon, 
tre malforte, preskaŭ kiel kareso al ti-
manta infano. Harry levis sian rigardon, 
hezitis, finfine flustris sian respondon.

„Jes”.

Laure patas d’illiers

literaturo

MONATO en Facebook
Kiu anas en la socia retservo Facebook povas nun senpage ricevi 
mallongajn informojn pri Monato. 
Sufiĉas iri al la adreso  
eo-eo.facebook.com/revuo.Monato kaj alklaki supre la ligilon 
Ŝati. 
La mesaĝoj de Monato ekde tiam aperos en via novaĵlisto.
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Prezo por anoncetoj (nur teksto, 
sen fotoj, desegnaĵoj aŭ kadroj):  
1 eŭro* por unu linio. Sama anon-
ceto kvinfoje sinsekve: triobla tari-
fo. Sama anonceto ankaŭ en la reta 
versio de Monato: duobla tarifo. 
Minimuma faktursumo: 12 eŭroj*. 
Por pli grandaj anoncoj petu la ta-
rifon de la eldonejo aŭ rigardu al 
http://www.esperanto.be/fel/mon/
mon_anon.php.
*Por Eŭropa Unio: + 21 % AVI.

Fondita en 1909. Refondita en 1991. Eldonata en 
Rusio

• Tiel ni vivas: raportoj el la postkomunisma mondo
• Tra Esperantujo
• Niaj problemoj: revuoj, eseoj, intervjuoj, polemikaĵoj
• Lingvaj respondoj de Sergio Pokrovskij
• Historio kaj kulturo de Esperanto
• Recenzoj pri la novaĵoj de la libromerkato
• Mozaiko: krucvortoj, konkursoj, kvizoj, humuraĵoj
• Literatura suplemento semajnfine

Abonebla kontraŭ

mare 38 EUR
aere 43 EUR
rete 12 EUR

ĉe UEA, FEL, ELNA, 
UFE, EAB, SEF kaj 
dudeko da aliaj landaj 
perantoj

La ondo de esperanto
Ĉiumonata soci-kultura revuo en Esperanto

SOCI-KULTURA REVUO EN ESPERANTO

Regulaj kunlaborantoj: Serge Sire, Michel Duc
Goninaz, Manuel de Seabra, Kris Long, 

Hu Guozhu, Ionel Onet, Mikaelo Bronŝtejn, 
Laŭrenco Septier, Mao Zifu,  Jopetro Danvy, 

Gennadij  Turkov, Sen Rodin, 
Russ Williams, Stéphan Brault, 

Ŝarlerik d’Arroi, Ĵak Le Puil, ktp.

Abono: 27,50 € (ekde 16 en kelkaj landoj)
Jacques Le Puil, pĉk 12 729 73 X Paris
aŭ ĉe FEL, UEA, Esperanto-USA, ktp

lkk@free.fr

ANONCETOJ

Senkultura homo estas sklava besto (Cicero) ISSN 0299-6987

MONDKULTURA
SENDEPENDA

ESPERANTISMA
Petu provnumeron ĉe: LA GAZETO 

12, sous la Ville, 55210 Creuë (Francio)

lagazeto@osiek.org http://www.lagazeto.com

Trasiberia fervojo: kunvojaĝanto(j) 
serĉata(j). Moskvo - Ulan-Ude aŭ in-
verse kun pluraj interrompoj, ĉ. 2 se-
majnoj, ekz. komence de majo 2017. 
Reinhard P., retadreso: adr2015js@
seite16.de.

vizitu Ipernity, la socian retejon, 
kie Esperanto estas unu el la plej 
ofte uzataj lingvoj. En ĝi kelkaj miloj 
da Esperanto-parolantoj kune babi-
las, montras siajn fotojn, pridiskutas 
mem faritajn filmojn, kunhavigas sian 
blogon ... Krozu al  www.ipernity.
com/?lg=eo Tie vi trovos ankaŭ plu-
rajn numerojn de Monato senpage 
elŝuteblajn.

Retbutiko.net  donas al vi multe pli 
da serĉ-ebloj ol antaŭe. Vi povas tuj 
serĉi el la adres-trabo de via folium- 
ilo (Firefox, Chrome, Explorer, Safa-
ri ktp). Ekzemple tajpinte retbutiko.
net/trovu/Steele vi tuj trovos ĉiujn 
verkojn de Trevor Steele, tajpinte 
retbutiko.net/trovu/politiko vi trovos 
ĉiajn verkojn pri politiko, aŭ post taj- 
pado de retbutiko.net/trovu/interna-
cia vi trovos ĉiujn verkojn kun la vorto 
„internacia” en la titolo. Elprovu tuj 
kiel facila tio estas! 

“naturista Vivo”, la ilustrita revuo 
por nudistoj/naturistoj/nudnaĝantoj. 
Belaj koloraj fotoj. Senpaga prov-
ekzemplero. La revuo aperas 4-foje 
jare, sur 16 paĝoj. Internacia Natu-
rista Organizo Esperantista. Adreso:  
József Németh, HU-8531 Ihász, Fő 
u. 41/5. Rete: jozefo.nemeth@gmail.
com.




