
 

„Ajándékozz karácsonyra örökkévalóságot: őrizd meg szeretted nevét a 

Holdon!” 
 

A NASA-díjas Puli Space időkapszulája, a Téridő Plakett lesz az első magyar hasznos 

teher, amely eljuthat a Holdra. Már harmincezer forint támogatásért fel lehet kerülni 

a Téridő Plakettre, ami karácsonyi ajándéknak is csodálatos, hiszen űridőben mérve, 

évezredeken és civilizációkon átívelve is olvasható lesz. 

 
 

Fél évszázaddal az Apolló 11 történelmi küldetése után a Hold újra az űrkutatás középpontjába 

került: a NASA Artemis programja 2024-re kitűzte az újabb emberes Holdra szállást. Ennek 

előkészítésén nem csak az Egyesült Államok dolgozik gőzerővel, egy gyorsan növekvő nemzetközi 

közösség munkálkodik azon, hogy a Holdon fenntartható módon teremtsük meg az emberiség 

állandó jelenlétét. Ehhez ember nélküli küldetések is kellenek és ebben most a versenyszektor is 

részt vehet. Kínai, indiai, orosz, japán, arab és német-izraeli expedíciók mellett a NASA CLPS 

programjában magáncégek által fejlesztett leszállóegységek is indulnak. És itt jut szerephez egy 

évtizede a Google Xprize versenyén feltűnt, és idén nyáron NASA díjat is nyert magyar csapat, a 

Puli Space Technologies is. E holdi robotikus felderítő expedíciókon kulturális-művészeti projektek 

is ott lesznek a fedélzeten. És magyar küldeményt is visz majd az USA-beli Astrobotic űrhajója 

hamarosan: a Téridő Plaketten több ezer oldalnyi üzenet juthat el a Holdra. Az örökkévalóságnak 

szóló történetek sorát az Aranycsapat emlékezete indítja. Melléjük lehet kerülni még, amíg a 

Tőkeportálon futó kampány tart, december 20-ig. A szonda és a Téridő Plakett véglegesen a 

Holdon marad. A Plakett optimális helyének tervezése a Peregrine-n az amerikai kollégákkal 

együttműködve már folyamatban van! 

 

Pacher Tibor, a Puli Space vezetője elmondta: "Fontosnak tartom, hogy az űrtevékenység emberi 

és kulturális vonatkozásaira is felhívjuk a figyelmet. A NASA már 1977-ben, a Voyager űrszondákon 

is elhelyezte a híres Voyager Aranylemezekkel az emberiség egy névjegyét. A Téridő Plaketten 

nyomukba léphetünk személyes történetünkkel is.” Tibor és csapatának rendkívüli történetét 

olvasható itt. 

Támogasd a Puli közösségi finanszírozási kampányát! aki a Puli kampányába minimum 30 ezer 

forintot befizet, már egy nevet felírhat a plakettre. https://tokeportal.hu/puli  

Téridő plakett: https://pulispace.com/terido-plakett/  

https://www.facebook.com/terido.plakett  

 

Tőkeportál Kanapé Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=oVT-R1CiV_I&feature=emb_logo  

 

Holdi időkapszula projektek 

https://tokeportal.hu/pulispace-alapitoi-interju/
https://tokeportal.hu/puli
https://pulispace.com/terido-plakett/
https://www.facebook.com/terido.plakett
https://www.youtube.com/watch?v=oVT-R1CiV_I&feature=emb_logo


MoonArk:  http://moonarts.org/  

Moon Gallery: https://www.moongallery.eu/  

 

Puli NASA díj 

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7704  

http://pulispace.com/press/hu/PuliSpace_Sajtokozlemeny_NASA_fodijat_hozott_haza_a_Puli_20

20-07-17.pdf  

 

Kapcsolat:  Dr. Pacher Tibor 

  tibor.pacher@pulispace.com 

  +36 70 77 21 727 
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