
              
 

MEGHÍVÓ 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)  
Ifjúsági Tagozata és  

a Szolnoki Szakképzési Centrum 
 

tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes 
képviselőjét 

 
Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából az 

 

„EÖTVÖS EMLÉKNAP” 
című rendezvényére. 

 
 

A rendezvény védnöke: 
SZALAY FERENC Szolnok MJV polgármestere 

 

Időpont: 
2019. szeptember 26. (csütörtök) 10.00-12.00 óráig 

 

Helyszín: 
Szolnoki Szakképzési Centrum 

földszinti Aula 
(cím: 5000 Szolnok, Baross u. 37/A.) 

 
 

A részvétel térítésmentes! 
 



A RENDEZVÉNY PROGRAMJA 
 
10.00  -  Megnyitó: 

JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 
 

Zenei köszöntő: 
ASHARTI SZABÓ ANDREA énekművész, a GTTSZ 
pártoló tagja  

 
Köszöntő: 
SZALAY FERENC Szolnok MJV polgármestere 

 
A rendezvény levezető elnöke: 
VÉRT ANDRÁS, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 

 
Előadások: 

10.15 -   „Tudomány és a XXI. század technológiái” 
Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, 
fizikus, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos Akadémia, a 
GTTSZ elnökhelyettese 
 

10:50 -  „A kutatói életpálya kezdete és a Nemzeti, Kutatási,  
Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezt támogató programjai” 
Előadó: DR. CZIRÁKI SZABINA, a NKFIH Országos 
Tudományos Diákköri Tanácsának titkára 

 
11.20 -  „Eötvös Loránd tudományos eredményeinek hatása  

a mai geofizikai feladatok gyakorlati megoldásában” 
Előadó: ERDŐS LAJOS geofizikus     

 
11.45 -   „Emlékezés Eötvös Lorándra” 

Előadók: FONYI MÁTÉ, a Verseghy Ferenc Gimnázium 
tanulója és FARKASINSZKI LEHEL, a Szolnoki SZC 
Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium tanulója 

 
11.55 -  Zárszó: 

HICSÓ GYÖRGY,  
a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja 

 



Részvételére számítunk! 
 
 
 

  
Szabó Sándor s.k. Hicsó György s.k. 

főtitkár 
 Gazdálkodási és Tudományos 

Társaságok Szövetsége 

kancellár 
Szolnoki Szakképzési Centrum 

  
 

 
A rendezvényről videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 

 
 

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK TÉRKÉPE: 
 

 
 

Szolnok, Baross u. 37/a. 

 



 
A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 
 

a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás  
(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,  
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,  

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű  
tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és 

érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet. 
 

A Szövetség célja 
A gazdaság és a tudomány élénkítése,  

fejlesztése érdekében az értékek termelésének,  
védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás,  
kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás,  
állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás), 

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának 
(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás), 

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak, 
a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és  

a Kárpát-medencei együttműködésnek,  
mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 

 
A GTTSZ közhasznú nonprofit szervezet, 

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek 
részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé, 

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja 
a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, 
a szakemberek véleményeinek és javaslatainak 

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, 
pártoló és jogi tagok, de valamennyi, 

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 
 



2019. AZ EÖTVÖS EMLÉKÉV 
 

Eötvös Loránd 1848. július 27-én született Budán. Édesapja báró Eötvös József 
politikus volt, aki sokban támogatta tanulmányait így a pesti Piarista gimnáziumba 
tanulhatott, már itt elkezdett érdekelődni a fizika iránt. Ezek után édesapja 
nyomdokaiba lépve jogot kezdett tanulni, de eközben is tanulmányai mellett neves 
természettudósoktól tanulhatott,mint: Than Károly, Petzval Ottó, Krenner József.  
 
1867-ben kötelezi el magát a természettudományos pályán így édesapja segítségével 
1870-ben a németországi Heidelbergben szerezte meg doktori fokozatát. Egyetemi 
tanulmányai végeztével visszatért Magyarországra, ahol kifejezetten kutatásokkal 
kezdett foglalkozni. 1872-ben lett állandó tanára a Pesti Egyetemnek. 1889-ben 
megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, melyről 1905-ben 
mondott le, hogy energiáját a kutatásnak szentelje. 
 
Munkássága: 
Az általa végzett kísérlettel bizonyította, hogy egy foknyi hő különbségre a 
molekuláris felületi energia ugyanannyit változik a folyadékokban. Ezt bizonyítja 
ma az ún. Eötvös-féle törvény.  
 
Egyik fő műve a Columb féle gravitációs inga továbbfejlesztése és átalakítása, 
melyből megszületett az Eötvös-inga. Elődjéhez képest sokkal pontosabb, 
kompaktabb lett. Nem csak laboratóriumban lehet használni, hanem szabadtéri 
mérésekre is alkalmas. Eötvös kísérleteiből kiderült, hogy az anyagi minőség is 
befolyásolja a mágneses teret ezáltal földalatti ásványok kutatásra is alkalmas.  
 
Eötvös Loránd világszerte elismert tudós, aki számos fiatalt inspirált és inspirál a 
tudomány iránti elkötelezettséggel. Nevét számos hazai oktatási és tudományos 
intézmény is viseli. 

                                                                                           Morisz Maurisz 
Leövey Klára Gimnázium, 

                                                                                               GTTSZ önkéntes tagja 
 

                                



SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
 
 

A Szolnoki Szakképzési Centrum önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv, iskola, mely 11 tagintézménnyel, 23 telephelyen végez 
alapfeladatként szakmai középfokú oktatási tevékenységet. 
 

A szakképzési feladatot ellátó tagintézmények egyéni arculatukat, 
hagyományaikat megőrizve, pedagógiai-szakmai önállóságot élvezve 
végzik nevelő-oktató munkájukat. A Centrum tagintézményei 
évtizedek óta meghatározó szerepet töltenek be Szolnokon és tágabb 
környezetében a vállalatok szakképzett munkaerejének 
biztosításában. Telephelyeink között - a szolnokiakon túl - van 
jászberényi, martfűi és újszászi iskola is. 
 

Az iskolai rendszerű, nappali munkarendes oktatáson túl az első és 
a második szakképesítés ingyenes megszerzésére is lehetőséget 
kínálunk szintén iskolai rendszerű, felnőttoktatási képzési 
kínálatunkkal, többnyire esti munkarendben. 
 

Felnőttképzési tevékenységünket a foglalkoztatást elősegítő pályázati 
programok által finanszírozottan, illetve a helyi munkaerő-piaci 
igényekre tekintettel szervezzük. Képzési palettánk folyamatosan 
fejlődik, bővül, egyre több engedélyezett képzés szerepel 
kínálatunkban. A vállalkozások, mint megrendelők szükségleteinek 
kielégítése érdekében Felnőttképzési Központunk hatékony 
megoldást jelenthet ismeret-kiegészítésre, továbbképzésre, tudás 
szinten tartásra, vagy éppen az új munkaerő betanítására.  
 

A Szolnoki Szakképzési Centrum középpontjában a tanuló áll. Az 
iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzéseink szakmai 
színvonalát garantálják a jó szakmai felkészültségű, felnőttoktatási 
módszertani kultúrával és tapasztalattal is rendelkező tanáraink, 
oktatóink. Sikerünk záloga, hogy a tanulóink számára biztosítjuk a 
valós munkahelyi környezet megismerését annak érdekében, hogy 
minél több, a gyakorlati életből vett tudást, tapasztalatot szerezzenek 
külső gyakorlati képzőhelyeken. 



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
 

Szolnok Megyei Jogú Város az Alföld szívében fekvő, a Tisza-Zagyva 
találkozásánál épült település, mely 2015-ben ünnepelte alapításának 940. 
évfordulóját.  
 
A Város egyedülálló természeti kincseket és gazdag épített környezetet, 
széles körű kulturális programokat tartogat az ide látogatóknak. 
 
Szolnok élete a kezdetektől fogva szorosan összekapcsolódott a várost 
keresztülszelő folyókkal, a Tiszával és a Zagyvával. A mai Holt-Tisza a 
folyószabályozást követően került ki az "élő" Tiszából, és vált a hazai kajak-
kenu sport egyik fellegvárává. A felszíni vizek mellett a mélyben forró 
artézi vizekre is találtak, amelyek táplálják a Tisza Szálló és a Tiszaliget 
medencéit, valamint a város több pontján ivóvizet is szolgáltatnak a lakosság 
számára. 
 
A tiszavirágzás, másnéven a kérészek násztánca, évente egyszer, június 
második felében, 1-2 hétig csodálható meg. A természeti eseményhez 
kapcsolódóan kerül megrendezésre a Tiszavirág fesztivál, különleges zenei 
és gasztronómiai élményeket is nyújtva. 
Szolnok főtere az évszázadok során mindig jelentős szerepet töltött be a 
város életében, középpontjában az eklektikus stílusú Városháza áll. A 
Tiszavirág Híd 444 méteres hosszával Közép-Európa leghosszabb 
gyaloghídja. 
 
A RepTár, Szolnok város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti 
kiállítóhely Kelet-Európában. A RepTárban nem csak a repülés iránt 
érdeklődők, hanem a családok is remek kikapcsolódásra számíthatnak.  
Szolnok város kulturális életének meghatározó szereplője az 1965-ben 
alakult Szolnoki Szimfonikus Zenekar, valamint az idén 95 éves Kodály 
Kórus. 
 
A Szolnoki csatától a Globe Fesztiválon át a Palacsinta fesztiválig, a 
Tisza-parti Nyár rendezvénysorozattól, Szolnok napján át a 
Gulyásfesztiválig számos rendezvény várja a vendégeket és nyújt 
maradandó élményt a helyi lakosoknak is. 

 



 


