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konferenciákhoz szánnak. A PN-655 jelzésű kijelzőt 1920×1080 pixeles felbontása al-
kalmassá teszi HD-videók megtekintésére, 65 hüvelykes (165 cm) képátlója pedig a tá-
volabb ülők számára is jól láthatóvá teszi képét. Az akár folyamatos üzemben is hasz-
nálható készülék beállítása távirányító segítségével végezhető el. 

 

Vetélkedő
Magyar tudósok 

V. rész 
 

A Firka 2005-2006. évfolyamának minden számában hat-hat magyar tudóst mutatunk 
be. A feladat az, hogy a megadott megvalósításokat helyesen társítsátok a tudósok ne-
véhez. Ezen kívül a hat tudós valamelyikéről, tetszés szerint kiválasztva, írjatok egy ol-
dalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az is-
mertetővel együtt, kérjük, küldjétek be a szerkesztőségünk e-mail címére: emt@emt.ro 
mindig a következő Firka-szám megjelenéséig (az utolsót 2006. június 10-ig) Vetélkedő
címmel. Csatolva küldjétek be még az adataitokat is: név, osztály, lakcím (postai irányí-
tószámmal), telefon, vezető tanárotok neve, iskolátok megnevezése és címe, az iskola 
telefonszáma. A válaszokat pontozzuk, a legmagasabb pontszámot elért tanulókat díjaz-
zuk (a fődíj egy egyhetes nyári táborozás), és nevüket a következő évfolyam első Firka 
számában közöljük! Csak egyénileg lehet versenyezni! 
 

A tudós neve Rövid életrajz 

1 Gábor Dénes,  
Denis Gabor 
1900-1979 
fizikus 

Magyar származású angol villamosmérnök, Nobel-
díjas (a holográfia módszerének felfedezéséért és fejlesz-
téséért), az MTA tiszteletbeli tagja (1969). Londonban 
kezdett foglalkozni az elekrommikroszkópiával. A II. vi-
lágháború után a technikai megvalósítást mintegy 20 év-
vel megelőzve megalkotta a holográfia elméletét. 

2 Oláh György  
1927- 
vegyész 

A budapesti Piarista Gimnáziumba járt, majd beirat-
kozott a Budapesti Műszaki Egyetem kémia karára. Az 
akkor újonnan alapított Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Kémiai Kutató Intézetében dolgozott kutató-
ként. 1956. után Kanadába, majd az Amerikai Egyesült 
Államokba települt át. Megalapított egy szerves kémiai 
kutatócsoportot, amit egy ipari kutató intézet laboratóri-
umában helyeztek el. Kutatási területe a szénhidrogén-
kémia széles területe. 1994-ben Nobel-díjat kapott. 
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3 Pólya György 
1887-1985  
matematikus 

Egyetemi tanulmányait, budapesti és a bécsi tudo-
mányegyetemen végezte, a göttingeni és a párizsi egyete-
men dolgozott, majd a zürichi műegyetem tanára volt. 
Miután az USA-ba költözött, munkássága a tiszta és al-
kalmazott matematika területét ölelte fel. Foglalkozott 
azzal, hogy milyen módszerrel kell egy problémát megkö-
zelíteni, illetve megoldani, ez vált tevékenységének és pe-
dagógiai munkásságának középpontjává. 

4 Teller Ede 
1907-2001 
fizikus 

A Trefort utcai Minta Gimnáziumban tanult. Buda-
pesten a Műszaki Egyetemen kezdte, majd Németország-
ban folytatta tanulmányait. Hitler hatalomra jutásakor át-
költözött Angliába, majd az Amerikai Egyesült Államok-
ba, ahol egyetemi tanár, majd Los Alamosban az atom-
bomba-kutatásokon dolgozott, de foglalkozott az atom-
reaktorokkal is.  

5 Zsigmondy  
Richárd 
1865-1929 
magyar származású 
vegyész  

Egyetemi tanulmányait Bécsben, Münchenben foly-
tatta. Berlinben dolgozott, a grazi és a jénai egyetemeken 
adott elő. 1908-tól haláláig a göttingeni egyetemen a 
szerveskémia tanára volt. Nevéhez fűződik többek között 
a biológiai vizsgálatokban használt membrán- és ultraszű-
rők feltalálása is. Nobel-díjas. 

6 Szilárd Leó 
1898-1964  
fizikus, biofizikus 

Egyetemi tanulmányait Berlinben végezte, Einstein 
munkatársa volt. Hitler uralomra jutása után Bécsbe, Lon-
donba, Oxfordba, majd az Amerikai Egyesült Államokba 
költözött. 1940-től az első atomreaktor megteremtésén és 
vizsgálatán dolgozott. Kutatásai a fizika és biofizika széles 
területeit ölelik fel. 1960-ban díjazták az atomenergia békés 
felhasználásáért folytatott munkásságát. 

 

Eredmények 

 
a) A nevét viselő effektus (egy lineáris molekula alapállapota szükségszerűen elfajul, 

mert az óramutató járásával egyező és azzal ellenkező forgások egyenrangúak) felfedezé-
se fűződik a nevéhez, de a termonukleáris magfúzió (H-bomba) és a nemzetbiztonság te-
rületén is alkotott. 

b) lineáris részecskegyorsító, ciklotron, elektronmikroszkóp, mag-láncreakciók, a tudós 
erkölcsi felelőssége munkája következményeiért 

c) Kutatásaival hozzájárult a karbokationok kémiájához. 
d) kolloid oldatok heterogén természetének magyarázata, kutatási módszereia (az ult-

ramikroszkóp felfedezése) 
e) Nevéhez az izoperimetrikus egyenlőtlenségek a fizikai matematikában, kombinatori-

kus enumerációs tétel fűződik. 
f) Az optika és az információelmélet területén végzett kutatásokat. 

 
Kovács Zoltán 
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III. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia  
 

Kolozsvár, az ősi diákváros, harmadik alkalommal ad helyet a Regionális Környezetvédelmi 
Diákkonferenciának  

Annak a reményében, hogy a konferencia, a tanulságos vetélkedés mellett kialakítja, meg-
erősíti barátságaink kötelékeit, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt 2006. április 
22-23-án 9 órai kezdettel a Kolozsvári Református Kollégium  dísztermében sorra kerülő III. 
Regionális Környezetvédelmi Diákkonferenciára. 

További információk: honlap: www.konferencia.iweb.hu, e-mail: diakkonf@gmail.com, posta-
cím: Kolozsvári Református Kollégium, Demeter József-Szabolcs, Str. M. Kogalniceanu 16., Cluj, 
400084, tel: 0745-582124 (18 óra után és hétvégén), fax: 0264-430653 (hétköznap délelőtt). 
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