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Pilótaengedély sem kell hozzá

Vízről száll fel a Star Wars-szerű légmotor

Kimura Dzsirouemon, egy 
japán ember lett hivatalo-
san a világ legöregebb férfi-

ja: április 19-én töltötte be a 114-ik 
életévét. Az idős ember a mai napig 
aktív, szeret olvasni és a politika is 
foglalkoztatja. Tisztes korának tit-
ka saját elmondása szerint a mér-
tékletesség.

Az 1897. április 19-én született 
Kimura Dzsirouemon (Jiroemon 
Kimura) a Kiotó prefektúrabeli 
Kjotangóban ünnepelte születésnap-
ját. A Los Angeles-i Gerontológiai 
Kutatócsoport Kimurát nevezte meg a 
világ legidősebb férfijaként, miután az 
előző korrekorder, az amerikai Walter 
Breuning ebben a hónapban meghalt 
– közölte az MTI. Walter egyébként 
114 éves és 205 napos korában hunyt 
el, de egy tavaly őszi interjú szerint 
nem aggódott a halál miatt: „Mind-
annyian elmegyünk. Vannak, akik 
félnek emiatt. Pedig nem kell félni a 
haláltól, hiszen azért születtünk, hogy 
meghaljunk” – mondta.

Kimura Dzsirouemon így jelen-
leg a világ legidősebb férfija, és ő az 
utolsó azok közül, akik igazolható-
an 1900 előtt születtek. Hét gyer-
meke közül öt él még, rajtuk kívül 
14 unokája, 25 dédunokája és 11 
ükunokája van. A japán férfi aktív 
életet él: korán reggel újságolvasás-
sal kezdi a napot, utána vendégeivel 
társalog, majd a parlamenti vitákat 
nézi a televízióban. Kimura szerint 
a hosszú élet titka a kis adag étel.

A japán férfi egyébként ab-
ban az évben született, amikor 
Klimték megalapították a bé-
csi szecessziót, Stoker megírta a 
Drakulát, Mark Twain bejelen-
tette, hogy a haláláról szóló hírek 
túlzók, rájöttek, hogy az ujjle-
nyomat alkalmas az azonosításra, 
bemutatták Párizsban a Cyrano de 
Bergeracot, először használták a 
computer szót, a Bayer létrehozta 
az első aszpirint, valamint meg-
született Goebbels, Faulkner és 
Amelia Earhart.

A világ igazoltan legidősebb 
férfija az 1998 áprilisában elhunyt 
Christian Mortensen volt, aki 115 
évig és 252 napig élt. A nők között 
a csúcstartó az 1997-ben elhunyt 
Jeanne Calment 122 évvel és 164 
nappal.

kimura dzsirouemon. Pár napja lett 114 éves

annyiba kerül, mint egy nagyobb 
motor, mindössze 70 kilogram-
mot nyom, vízről lehet felszállni 
vele, és úgy néz ki, mintha a Star 
Wars egyik siklója lenne. a múlt 
héten befejeződött németországi 
Aero 2011 show sztárja egyértel-
műen az egyszemélyes FlyNano 
ultrakönnyű repülőgép volt.

Egy parányi, furcsa alakú, robogó-
szerű jármű standjánál gyüle-
keztek a Friedrichshafenben 

megrendezett Aero 2011 repülő-
gépvásár vendégei és a szakembe-
rek is. A finn repülőgép-tervező 
mérnök, Aki Soukas munkája a 
formája, környezetbarát hajtómű-
ve és súlya mellett az árával próbál 
betörni az ultrakönnyű repülőgé-
pek piacára – számol be az origo.

A FlyNano nagyjából egy na-
gyobb motorkerékpár árába, kiala-
kítástól függően 26-27 ezer euróba 
kerül majd, ami a többi ultraköny-
nyű repülőgéphez képest kifejezet-
ten olcsónak számít. A repülőgépet 
a tervek szerint nyártól lehet majd 
kapni, és éppen az ára miatt számít 
arra a gyártó és a tervező, hogy a 
tehetősebb fiatalok nagy számban 
vásárolják majd.

Ezt segíti elő a repülőgép kiala-
kítása is. A FlyNano ugyanis kizá-
rólag vízről száll fel és oda száll le, 

így a gép kicsit a jetskire is hasonlít. 
Abból a megfontolásból alakítot-
ták ki így, hogy ne kelljen repülő-
teret használni, és pilótaengedély 
nélkül is lehessen vezetni. A gép 
mindössze 70 kilogrammot nyom, 
és a tervezők áthágtak néhány olyan 
szabályt is, amelyet az engedéllyel 
vezethető gépeknél kötelezően be 
kell tartani.

A gond csak az, hogy Európa 
legtöbb országában kötelező piló-

taengedéllyel rendelkeznie annak, 
aki repülőszerkezetet vezet, füg-
getlenül annak súlyától. Az euró-
pai légügyi biztonsági szervezet 
(EASA) előírásai szerint a FlyNano 
nem minősül repülőgépnek épp a 
kis súlya miatt, ezért minden or-
szágnak külön kell döntenie arról, 
hogy szükség van-e pilótaengedély-
re a használatához.

A repülőgép nemcsak kialakí-
tásában, de a felhasznált anyagok 

tekintetében is forradalmi. A teste 
szénszálas kompozitanyagokból ké-
szül, és 5 méteres szárnyfesztávol-
ságával 200 kilogrammnyi súlyt is 
képes a levegőbe emelni. Az egy-
hajtóműves gép – a propeller a pi-
lóta felett kapott helyet – 70–140 
kilométer/órás sebességgel képes 
haladni. A gépet kétféle benzinmo-
toros verzióban árulják, és készül 
környezetbarát elektromos motorral 
hajtott verzió is.
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A titok: a mértékletesség

A Facebookkal 
kutatnák fel a 

holokauszt túlélőit

Az amerikai Holokauszt Em-
lékmúzeum a közösségi olda-
lak segítségével kutatná fel a 

második világháború több mint ezer 
túlélőjét, akiket 1945 után szakítottak 
el családjaiktól. Erre egyedül a mene-
külttáborokban a segélymunkások ál-
tal készített fotók segítségével nyílhat 
esély. A zsidó és nem zsidó árvák ak-
koriban még túl fiatalok voltak ahhoz, 
hogy a háborúra – amely szétszakítot-
ta őket családjaiktól – emlékeznének. 
Másokat tinédzserkorukban érték a 
háború borzalmai, szemtanúi voltak 
hozzátartozóik meggyilkolásának, s 
első kézből ismerték meg a koncent-
rációs és munkatáborok embertelen 
pusztításait.

A múzeum az utolsó lehetőséget 
megragadva a közösségi médiumok 
felé fordul, s az archívumaikban fel-
lelhető összes képet feltölti saját hon-
lapjára, a Remember Me-re. „Úgy 
használjuk a technológiát, ahogyan 
korábban nem voltunk képesek, kü-
lönös tekintettel a Facebookra és a 
Twitterre, amelyek segítenek üzene-
teinket gyorsan továbbítani” – nyi-
latkozta Lisa Yavnai projektvezető, a 
Holokauszttúlélők és Áldozatok Ku-
tatóközpontjának vezetője.

Yavnai kiemelte: a gyorsaság kü-
lönösen fontos, mivel a túlélők már 
a nyolcvanas éveikben járnak, szá-
muk pedig folyamatosan csökken. 
„Nem tudjuk, közülük hánynak van 
Facebook-profilja, de gyermekeik és 
azok barátai biztosan használják eze-
ket az alkalmazásokat; reméljük, hogy 
ily módon egyszer megtaláljuk őket” 
– tette hozzá. Korábban számtalan 
olyan kezdeményezés indult, amelyet 
az elszakított családok egyesítésének 
előmozdítására hoztak létre. A BBC 
már 1945-ben felhívást tett közzé, 
hogy az árván maradt gyermekek 
szüleit megtalálják; a hirdetés így kez-
dődött: „Foglyul ejtett gyermekek – 
felhívás Németországból”. A rádió fel-
kérte hallgatóit, hogy bárki, aki érdemi 
információval tud szolgálni, forduljon 
a Nemzetközi Vöröskereszthez. 

Ma már számos olyan eszköz áll 
rendelkezésre, amelyek segítségével az 
egykori áldozatok a fotók által köny-
nyen azonosíthatók. Michel Sztulzaft 
még kisgyermek volt, amikor róla és 
édesanyjáról egy Párizs melletti gyer-
mekközpontban fotó készült. 24 órá-
val azután, hogy a kép felkerült a múze-
um honlapjára, Sztulzaft egyik barátja 
a Facebookon keresztül értesítette a 
férfit. Stzulzaft szülei Lengyelország-
ból származtak, édesapja Auschwitz-
ban halt meg, míg bátyját gázkamrába 
küldték. Édesanyja – aki éppen akkor 
volt vele terhes – azonban megmene-
kült, mivel egy francia rendőr segített 
neki, amikor azt hazudta: a nő francia 
állampolgár. 

A gyermek megmenekült, édes-
anyja viszont a háborús sokk miatt 
lemondott róla, így a kis Michel a 
Vichy-Franciaországban élő zsidó 
polgárok megmentésére szakosodott 
humanitárius szervezet, az Oeuvre de 
Secours aux Enfants által működte-
tett árvaházba került. A férfi később 
megházasodott és két gyermeke is szü-
letett; jelenleg azon fáradozik, hogy a 
Facebook segítségével megkeresse Iz-
raelben élő lánytestvérét.


