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Úttörő zsebrádió egy giga tárral – maga a készülék 400, a havi előfizetés 13 dollárba 
kerül; ezért a pénzért 67 zenei, 39 hír- és sportcsatorna, illetve 21 regionális útinformá-
ciós adás fogható kiváló minőségben. A további készülékek havi 7 dollárért regisztrálha-
tók, így néhány ezer forintból digitális rádió szól a lakásban, a kocsiban és a zsebben. A 
Pioneer a CES-en mutatta be az Inno-t, a világ első 1 gigás tárhellyel felszerelt zsebrádi-
óját. A digitális rádió élőben zenél, élőben vesz fel, és mp3-as vagy windowsos WMA 
formátumban tárolja a felvételeket. Márciusban kerül a boltokba; akkor derül ki, meny-
nyire prohibitív a 400 dolláros (kb. 80 000 forintos) irányár. 

 
A biztonsági cégek és a felhasználók nyomására a Microsoft a tervezettnél előbb le-

tölthetővé tette a Windows súlyos WMF-képkezelő hibáját javító csomagját. A bizton-
sági rés veszélyességét fokozta, hogy a weboldalakon elhelyezett, speciálisan szerkesztett 
WMF állományok révén is támadhatóvá váltak a Windowst futtató rendszerek. A mos-
tani hivatalos javítás a Windows 2000, a Windows XP és a Windows Server 2003 rend-
szerekhez használható. A Microsoft közleményéből kiderül, hogy annak ellenére, hogy a 
Windows 98 és a Windows Millennium Edition is tartalmazza a problémát okozó kom-
ponenst, ezek az operációs rendszerek az eddigi vizsgálatok szerint ilyen módon nem 
sebezhetők. 

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
III. 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 
oldalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az 
ismertetővel 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 
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Öveges József  
1895 – 1979 
fizikus, pedagógus 

Fizikus, szakíró, Kossuth-díjas (1948). Matematika-fizika 
szakos diplomát szerzett. Tanított a piarista rend gimnáziu-
maiban, a Közgazdasági Egyetem Tanárképző Intézetében, 
a budapesti Pedagógiai Főiskolán. Könyveket, cikkeket írt, 
rádió- és televíziós sorozatokat szerkesztett. 

 

Bay Zoltán 
1900-1992 
fizikus 

Tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban, 
majd a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 
fizika-matematika szakán végezte. Előbb középiskolai tanár, 
majd a budapesti Elméleti Fizikai tanszéken, végül a szegedi 
Tudományegyetemen tanár. Számos tudományos eredmé-
nye születik, pl. részecskeszámlálás és koincidencia mérés. 
Az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának vezetője. Az 
MTA tagja. A Budapesti Műszaki Egyetemen létesített 
Atomfizikai Tanszék vezetője. A Washingtoni Egyetem 
tanára. 1946. február 6-án végzi híres Föld –Hold radarkísér-
letét. A tokiói egyetemen bemutatja új mértékrendszerét. Az 
Edinburghi Egyetem a tudományok tiszteletbeli doktora 
címmel tünteti ki. Számos akadémia és társulat tiszteletbeli 
tagjává választotta. 

 

Békésy György  
1899-1972  
akusztikus,  
biofizikus,  
orvosi Nobel-díjas 
(1961) 

A berni egyetemen fizikát és kémiát tanult. A budapesti 
tudományegyetemen tanári képesítést nyert, majd a Gyakor-
lati Fizikai Intézet vezetője lett. Doktorátusát fizikából Bu-
dapesten szerezte. A stockholmi Királyi Karolina Intézetben 
végzett kutatómunkát, majd áttelepült az USA-ba, a Harvard 
Egyetemen dolgozott. Munkásságát az akusztika területén 
fejtette ki. Stockholmban szerkesztette meg a róla elnevezett 
audiométert. A közép-amerikai indián kultúrák nemzetközi-
leg elismert szakértője volt. Számos kitüntetés tulajdonosa. 
Több egyetem díszdoktora, az MTA tagja volt. 

 

Koch Antal 
1843 – 1927 
 geológus,  
egyetemi tanár 

Eperjesen tanár, a budapesti műegyetem, majd a geoló-
giai tanszék asszisztense. A Földtani Intézetben geológus. 
1872-től a kolozsvári egyetemen az ásvány-, föld- és őslény-
tan tanára, majd a geológia és őslénytan budapesti tanszé-
kének tanára. A Földtani Társulatnak 1904-től 1909-ig elnö-
ke, Tudományos munkásságának fő területe az Erdélyi-
medence harmadkori képződményeinek tanulmányozása. 
Tudományos tevékenységét számos ásványtani, kőzettani, 
geológiai, őslénytani cikk és közlemény jelzi. – Az MTA 
tagja. 
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Irinyi János 
1817 –1895 
vegyész, feltaláló 
 

Kémiai tanulmányokat folytatott a bécsi műegyetemen, 
majd elvégezte a hohenheimi gazdasági főiskolát. Híres 
találmányát 60 forintért vásárolták meg. Része volt a re-
formkor iparfejlesztési mozgalmában. 1849-ben a nagyváradi 
lőporgyárnál és ágyúöntésnél dolgozott. A mezőgazdasági 
gép- és vegytan területein is említésre méltó tevékenységet 
fejtett ki, először alkalmazta a vetést, szántást és boronálást 
együttesen végző gépszerelvényt, és eredményesen kísérlete-
zett talajjavítási módszerekkel. Kémiai tárgyú cikkeket írt.  

 

Szőkefalvi-Nagy Béla 
1913-1998 
matematikus 

A szegedi tudományegyetem tanára. Érdeklődési területe 
az elméleti fizikától a matematikára tevődött át, a funkcio-
nálanalízisre és főként a lineáris operátorok elméletére. Az 
approxiáció-elméletet említjük meg az analízisen belül, azon 
kívül pedig a geometriát (szó volt már arról, hogy tudomá-
nyos közleményei az elméleti fizika területéről indultak el). A 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, valamint külföldi 
akadémiák tiszteleti tagja. 

 

Eredmények 

 
a) ásványtani, kőzettani, geológiai, őslénytani cikk és közlemény 

b) az új magyar természettudományos ismeretterjesztés megalapozója 

c) funkcionálanalízis és a lineáris operátorok elmélete 

d) foto-elektronsokszorozó megépítése 

e) a zajtalanul gyúló gyufa feltalálója 

f) fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezése 

 
Kovács Zoltán 
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