
Hermann Oberth
Nascut la Sibiu, intr-o familie de sasi, la data de 25 iunie 1894, Hermann Oberth a devenit, alaturi de
rusul Konstantin Tiolkovski si americanul Robert Goddard, unul dintre cei trei parinti fondatori ai
astronauticii, inventator al conceptului de ardere a combustibilului in trepte la rachete. Fascinat de cartile
lui Jules Verne pe care le-a citit, pana la memorare, de la varsta de 11 ani, convins fiind ca acestea nu
contin doar fictiuni, Oberth a ajuns ca 3 ani mai tarziu sa schiteze primul sau model de racheta. Sfatuit de
rude sa devina medic, Oberth renunta la studiile de specialitate incepute in 1912 si, cu toate ca a
participat in calitate de medic militar pe frontul Primului Razboi Mondial, incepand cu 1922 se va dedica
trup si suflet punerii in practica a ideilor sale din domeniul fizicii. 
 În 1923, Oberth publica lucrarea " Racheta in spatiul interplanetar ", iar in 1929-anul in care va lansa
prima sa racheta cu combustibil lichid-lucrarea " Moduri de a calatori in spatiu ". În 1938 familia Oberth
s-a mutat din Sibiu, acesta fiind deja casatorit cu Tilli Hummel, cu care a avut patru copii, doi dintre
acestia decedand insa in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. 
 La construirea, de catre germani, a primei rachete de mari diminsiuni din lume, cunoscuta sub numele
V2, s-au folosit 95 dintre inventiile si recomandarile lui Hermann Oberth.  Dupa ce a mai lucrat in
Germania, Elvetia, SUA si Italia pana in 1953, Oberth revine la Feucht - acolo unde se stabilise initial - si
sprijina publicarea cartii sale " Omul in spatiu ", in care descrie ideile sale legate de reflectorul spatial,
statia si nava spatiala, respectiv costumele de cosmonaut. Criza energetica din anii ’70 l-a determinat pe
Oberth sa se implice in gasirea unor solutii pentru energia alternativa, contribuind la realizarea planurilor
pentru construirea centralelor eoliene. Oberth s-a stins din viata la 28 decembrie 1989, la varsta de 95 de
ani, la Feucht, acolo unde si fiinteaza un " Muzeu Spatial ". Gratie contributiei fiicei sale Erna
Roth-Oberth, un " Muzeu al Aviatiei " este deschis si la Medias, in casa unde acesta a locuit o vreme
inainte de a emigra in Germania.  
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