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Rákérdeztünk
Ulicska Renáta
családgondozó:
– Egyértelmûen a gép-
kocsihasználaton. Csak 
oda megyek autóval, 
ahová feltétlenül szüksé-
ges. Egyébként gyalog, 
kerékpárral és tömeg-
közlekedéssel járok. 

Oszvald Henrietta
adminisztrátor:
– Mindenről. Abban a 
helyiségben, ahol nem 
tartózkodom, lekap-
csolom a villanyt, nem 
folyatom zuhanyzáskor 
órákig a vizet. Moziba 
is ritkábban megyek. 

Magyari Sándor
vállalkozó:
– Igyekszem a cukrász-
dába olcsóbb, de jó 
minõségû alapanyago-
kat beszerezni. Az áru-
beszerzést is racionali-
záltam, és spórolok az 
üzemanyagon is.  

Rózsavölgyi Tamás
rendszergazda: 
– Még együtt élek a szü-
leimmel, kevesebb teher 
hárul rám. A baráti tár-
saságban körbeadjuk a 
könyveket, a DVD-ket, 
vagyis nem szükséges 
mindenkinek megvennie. 

Ön hogyan tud spórolni, mirõl mond le? 

– Jelenleg harminc szakember dol-
gozik a csapatunkban – mondta 
el a Helyi Témának Imre Loránd 
Balázs, az ûrkutató cég kommuni-
kációs munkatársa. – Köztük olyan 
szakemberek, mint például Vizi 
Pál Gábor, aki a Rosetta kutató-
program leszállóegységének kifej-
lesztésén is dolgozott. A Központi 
Fizikai Kutatóintézet munkatársai 
is bekapcsolódtak a fejlesztésbe, 
akik korábban a Spirit Mars-járó 
leszállóegységének megvalósítá-
sához is hozzájárultak. Míg az 
amerikai Hold-program, az elsõ 
Apollo ûrhajó Holdra juttatása 
annak idején negyvenezer ember-

nek adott munkát, ma már a tech-
nológia nagy része rendelkezésre 
áll, azt nem kell külön kifejleszteni 
– mondja Imre Loránd Balázs. – Így 
reális az elképzelés, hogy 2014-ig 
a magyar Puli Space Technologies 
csapata egy önmûködõ holdjá-
rót fejlesszen ki. Vannak koncep-
cióink, ezeket kell továbbfejleszte-
ni. Elképzelhetõ, hogy a holdjárót 
egy Falcon 11 rakétával juttatjuk 
el a Holdig, persze ezek még 
csak tervek. A csapatnak elõször 
– december 31-ig – azt az ötvenezer 
dollárt kell összegyûjtenie, amely a 
holdjáróversenybe való hivatalos 
benevezéshez szükséges. � GB�

A Német egység a Balatonnál 
címû multimédiás tárlat célja, 
hogy bemutassa a német nem-
zet történelmének azon meg-
határozó eseményeit, amelyek 
Magyarországon zajlottak. 
A balatonfüredi Vaszary-vil-
lában kelet- és nyugatnémet 
állampolgárok Balaton-parti 
találkozásait elevenítették fel. – 
A történet leginkább tragikomi-
kus – kezdte Doncsev András, 
a Vasary-villát is igazgató Fü-
redkult Nonprofit Kft. veze-
tője. – Egyrészt értelmezhetõ 
egy jópofa retróhangulat fel-
idézéseként is, Trabantokkal, 
Wartburgokkal, mai szemmel 
viccesnek tűnő öltözetekkel, 
üdítõitalokkal, konzervekkel. 
Ám ha meghallgatjuk az egyéni 
sorsokat, rájövünk, hogy milyen 
groteszk, amikor egy ország, az 
NDK saját honfitársait fotózza 
nyaralás közben!

A Collegium Hungaricum 
Berlin projektjét az intézet 
vezetõje, Can Togay János ötlete 
alapján a kor tanúihoz intézett 
felhívásokkal, illetve németor-
szági és magyarországi kutatá-
sokkal 2008 nyarán indították 
el. A német sajtóban megje-
lent felhívások segítségével a 
szemtanúk történeteit, film- és 
fényképfelvételeit gyûjtötték 
össze. – Mindenekelõtt a kelet-
német és a magyar titkosszol-
gálat együttmûködésének le-
írása segít feltérképezni a tör-
ténetírás eddigi fehér foltjait. 
E célból mindeddig több mint 
300 dosszié értékelését sikerült 

lezárni az NDK Állambiztonsági 
Minisztériuma és a magyar 
Belügyminisztérium levéltárai-
nak anyagából – mondta a meg-
nyitón Can Togay János. 

A Stasi, azaz az egykori Kelet-
Németország politikai titkos-
szolgálata ugyanis a Balaton-
parton is figyelte állampolgára-
it. – A Kádár-rezsim viszonylag 
szabadabb rendszer volt. Ez 
a „szabadság” tette lehetõvé a 
keletnémet–nyugatnémet talál-
kozásokat – mondta Doncsev 
András. – Az elmúlt 20 év arról 
szólt, hogy melyik politikusnak 

köszönhetjük a határnyitást, ki 
hogyan vágta el a drótot. De vajon 
cselekedhetett volna másképp a 
pártvezetõség? Megtehette volna, 
hogy nem nyitja meg a határokat 
a több ezer Magyarországra érke-
zett keletnémet előtt? – sorolta 
a múzeum igazgatója azokat a 
kérdéseket, amelyekre a tárlat 
választ kíván adni. – A kiállítás 
egyrészt feldolgozza a közel-
múltat, de üzenet is, hogy a 
magyarok sokat tettek hozzá 
Németország és egész Európa 
újraegyesítéséhez – fogalmazott 
Doncsev. � szd

Holdjárót terveznek a magyarok
Magyar csapat is nevez arra a versenyre, amelynek 
célja a Hold további emberi meghódítása. A Puli Space 
Technologies nevû magyar csapat elsõdleges célja, hogy 
2014-ig saját fejlesztésû holdjárót juttasson el a Holdra. 

A magyar cég célja az ûrjármû feljuttatása a Holdra

A nyaralókat rendszeresen fotózta a titkosszolgálat

Kommunista ügynökök a Balaton partján
A 70-es, 80-as években pezsgõ élet zajlott a Balaton partján. Beindult a „zimmer 
ferizés”, sokan éltek a német vendégekbõl, és a magyarok sem panaszkodtak, ha a 
büfé kínálata csak németül volt kiírva. A kelet- és a nyugatnémetek magyarországi 
találkozását a Stasi-ügynökök szorgosan felügyelték. Ezt a tragikomikus korszakot 
mutatja be egy nemrég nyílt kiállítás.

Wartburg és Mercedes, kelet és nyugat találkozása a Balatonnál

Díszpolgárrá avatták és nyil-
vános tanítást is tartott a dalai 
láma a fõvárosban. A Papp László 
Budapest Sportarénában több 
ezer ember volt kíváncsi őszentsé-
ge szavaira. A buddhizmus vezetõ 
képviselõjeként arra igyekezett fel-
hívni az emberek figyelmét, hogy 
„minden, ami boldogsággal tölti el 
az embert, más érzõ lénytõl szár-
mazik, ezért az embernek min-
den érzõ lényt szolgálnia kell”. 
Mondanivalójának fõ üzenete a 
türelem volt embertársaink irá-
nyába. A dalai láma a nézõk által 
leírt kérdésekre is válaszolt. Ezek 
között volt magyar vonatkozású 
is: – Igaz-e, hogy a Föld szívcsak-
rája Dobogókõn található? – tette 
fel a kérdést az egyik érdeklõdõ. 

– Meggyõzõdésem, hogy ez a 
kérdés egyfajta Magyarország-
központú gondolkodást feltételez 
– válaszolta a dalai láma. – De ez 
teljesen természetes. Úgy gondol-
ják a magyarok Magyarországon, 
a mexikóiak Mexikóban, sõt 
gyakran a tibetiek is azt gondol-
ják, hogy Tibet a világ közepe. 
A kínaiak úgy vélik, hogy a világ 
központja Peking. Ez teljesen 
természetes. Én nem gondolom, 
hogy Dobogókõn lenne a Föld 
szívcsakrája.� gb

A dalai láma 
szerint nem Dobogókõ

a világ közepe


