
               
 

 MEGHÍVÓ 
 

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) 

Ifjúsági Tagozata és  
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes 

képviselőjét 
 

Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából az 
 

„EÖTVÖS EMLÉKNAP” 
című rendezvényére. 

 

 
A rendezvény fővédnökei: 

CSERESNYÉS PÉTER kereskedelempolitikáért 
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, ITM 

BALOGH LÁSZLÓ Nagykanizsa MJV polgármestere 
 

Időpont: 
2019. november 5. (kedd) 11.00-13.00 óráig 

 
Helyszín: 

Medgyaszay Ház  
(cím: Nagykanizsa, Sugár u. 5.) 

 
 
 

A részvétel térítésmentes!



A RENDEZVÉNY PROGRAMJA 
 

11.00  -     Megnyitó: 
                 JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 
                    Köszöntő: 
                    DÉNES SÁNDOR igazgató, Batthyány Lajos Gimnázium 
 
                    A rendezvény levezető elnöke: 
                   GYARMATI ANNAMÁRIA, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának  
                   társelnöke 
 
                    Előadások: 

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

11:45 -      „A kutatói életpálya kezdete és a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal ezt támogató programjai”  

                 Előadó: DR. CZIRÁKI SZABINA, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács titkára, NKFIH 

 
12.05 -      „Eötvös Loránd, a tudós tanár” 

                    Előadó: PROF. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ főiskolai tanár,  
                    fizikatörténész 
 

12.30 -       „Az Eötvös-inga használatának emlékei a Magyar Olaj- és  
    Gázipari Múzeumban” 

                    Előadó: TÓTH JÁNOS igazgató, Magyar Olaj- és Gázipari  
      Múzeum  

 
12.45 -       „Eötvös Loránd és Zemplén Győző kapcsolata” 

                    Előadó: DOBÓ ÁDÁM, a Batthyány Lajos Gimnázium 12/B.  
                    osztályos tanulója  
 

12.55 -        Zárszó: 
                      BENE CSABA kancellár, Nagykanizsai Szakképzési Centrum



Részvételére számítunk! 
 
 
 
 
 

Szabó Sándor s.k.                               Balogh László s.k.
főtitkár  

Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetsége                             

               polgármester 
Nagykanizsa MJV

 
 
 

A rendezvényről videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 
 

 
 
 

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK TÉRKÉPE: 
 
                                      

 
 

 

Nagykanizsa, Sugár u. 5.



 

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. 
                                                                                    Umana Mauricio Maxwell  

                                                                                Leövey Klára Gimnázium, Budapest  
                                                                                         GTTSZ önkéntes tagja 
 



NAGYKANIZSA OKTATÁSA 
 
Batthyány Lajos Gimnázium 
Az iskola elődjét gróf Batthyány Lajos nádor alapította 1765-ben. E nemes cselekedet 
tiszteletére az intézmény 1990. szeptember 1-jén az ő nevét vette fel. A jelentős múlt, 
az eredményes nevelő, oktató munka a város és a régió szellemi életének egyik 
meghatározó intézményévé tette az iskolát. A profil ugyan többször változott, de az 
alapfunkció: az értelmiségi pályára való felkészítés mindig meghatározó maradt.  
Az elmúlt tanévek nagyszerű tanulmányi és versenyeredményei, rendezvényei, a 
tanulók sokoldalú személyiségfejlesztését szolgáló tanórán kívüli tevékenység 
sokszínűsége és eredményessége bizonyítja, hogy az iskola méltó hagyományaira, s 
így a jövendő is stabilnak tűnik. 
 
Dr. Mező Ferenc Gimnázium 
1964. augusztus 30-án 10 órakor szólalt meg először a hivatalos csengőszó az akkori 
Nagykanizsai 2. sz. Gimnáziumban. A város fejlődése, az iskolás korú népesség 
gyarapodása, az általános iskolát végzett tanulók választási lehetőségeinek bővítése 
hívta életre az intézményt, mely napjainkra egy sikeres, számos elismeréssel 
rendelkező gimnáziummá vált.  
Az iskola fő célja, hogy minden tanuló sikeres érettségit tegyen, valamint, hogy 
elősegítse a továbbtanulást a felsőoktatásban. Ezt biztosítja a felkészült tanári kar, az 
állandóan korszerűsödő eszközrendszer és a szaktantermek. Kiemelt figyelmet 
fordítanak a nyelvoktatásra, fő nyelvként az angol és német nyelvek választhatók, de 
francia és orosz nyelvekből is tudnak egyéni felkészítést biztosítani. Tanítványaik 
magas szintű számítástechnikai képzésben részesülnek. 
 
Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
A 2015. július 1-jén megalakult Nagykanizsai Szakképzési Centrumhoz három 
tagintézmény tartozik: 
Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája 
Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája 
A Centrum tagintézményeiben iskolai rendszerű oktatás keretében lehet szakmai 
végzettséget, illetve érettségi bizonyítványt szerezni nappali és esti munkarend szerinti 
képzésben. Az elmúlt tanévekben 14 ágazatban, illetve 16 szakmacsoportban 34 féle 
szakmát tanulhattak a diákok, és húsz hiányszakmából 17 szakma oktatása valósul 
meg. A gyakorlati képzés évfolyamtól és szakképesítéstől függően iskolai 
tanműhelyben, vagy külső gyakorlóhelyen történik. A vállalatoknál, cégeknél, 
tanulószerződéssel gyakorlatot folytató diákokat az ösztöndíjon felül pénzbeli juttatás 
illeti meg. A külső gyakorlóhelyen történő oktatás sok esetben megkönnyíti a tanulók 
későbbi elhelyezkedését. 
A Szakképzési Centrumban nemcsak iskolai rendszerű oktatás folyik, az érdeklődők 
szakmai végzettséget, illetve egyéb (OKJ végzettségen kívüli) képesítéseket 
szerezhetnek felnőttképzés keretében. 
 



NAGYKANIZSA A TÖRTÉNELEM TÜKRÉBEN 
 
 
Nagykanizsa város története az őskorig nyúlik vissza. Földrajzi fekvése kiváló. 
Kanizsa nevével Knysaként IV. Béla 1245-ből származó adományozó levelében 
találkozunk először. Határában fontos királyi útvonal haladt át, amely a mai 7-es 
főútvonal. Ez akkoriban hadiútként Fehérvárról indulva Kanizsán keresztül vezetett 
Horvátország felé. 
Kanizsa vára 1323-ban Károly Róbert oklevelében szerepel először. Szigetvár eleste 
után (1566) a déli végvárvonal legfontosabb elemévé vált. A várat 1568-1571 között a 
híres törökverő, Thúry György kapitány védte. 1600-1690 között török fennhatóság 
alatt állt. 1690-ben Batthyány Ádám szabadította fel, I.  Lipót császár pedig 1702-ben 
leromboltatta. Az élet a XVIII. század végére indult be újra, amikor a város ismét 
megkapta a vásártartási jogot. A vár köveiből megindul az építkezés; felépül a 
Ferences rendi kolostor és templom, valamint a város legrégebbi háza, amely ma a 
Thúry György Múzeumnak ad helyet. Felélénkül az üzleti élet is. 1765-ben Batthyány 
Lajos piarista gimnáziumot alapít, amely a térség szellemi központjává válik.  
Igazi virágkorát a 19. század második felében éli Nagykanizsa, amikor is több 
kereskedelmi jelentőségű vasútvonalat is átadnak, és az első bankok is ebben az 
időszakban jönnek létre. Kibővül az oktatás, kereskedelmi felsőiskolát hoz létre a 
város zsidó lakossága, kórházat alapítanak, és a kereskedelem mellett egyre több ipari 
üzem (pl. téglagyár, sörgyár) is települ a városba.  
Az 1930-as évek végén felfedezik a zalai földgáz- és kőolaj-mezőt, ami a város 
újrafelemelkedését jelenti, mivel az Eurogasco amerikai olajtársaság sikeres 
kőolajkutatásait követően megalakult a MAORT, és az olajipar központja Nagykanizsa 
lett. 
A német megszállást követően 1944 áprilisában Nagykanizsáról 3000 zsidót hurcoltak 
haláltáborba. Elkeseredett harc folyt a zalai olajmezőkért. A második világháború után 
Nagykanizsa tovább érezte határváros jellegét, fejlődése lelassult, az újabb fellendülés 
csak az 1960-as években kezdődött meg. Megalakult az Üveggyár, a régi gyárakból a 
Kanizsa Bútorgyár, a Kanizsai Sörgyár, az olajipari üzemek, és 1965-ben az Egyesült 
Izzó lámpagyára. Megépült a Hevesi Sándor Művelődési Ház és az Uszoda is. Az 
utóbbi évek leggyorsabban fejlődő területe az északkeleti városrész, ahol nagyszámú új 
lakás mellett több áruház, autószalon, üzem létesült. Az Izzó, a Bútorgyár, a MÁV, a 
Gazdász, az Olajbányász sportegyesületeinek csapatai országos sikereket értek el. 
A jelenleg kb. 47.000 lakosú város a gazdasági nehézségek ellenére megtartotta 
kereskedelmi, oktatási, kulturális és egészségügyi központ szerepét. 
Mára egy valódi cívisváros képe bontakozhat ki előttünk, bankokkal, impozáns-tágas 
zöld terekkel, egységes homlokzatú klasszicista, eklektikus, szecessziós épületekkel. 
Városias képe ma is megfogja az idelátogatókat, tavernás cukrászdái és kávéházai 
európai-mediterrán hangulatot és szellemiséget árasztanak. 
A sikeres jövő alapját a színvonalas középiskolai oktatási kultúra, a 2000-ben 
megtelepült Pannon Egyetem képzései és a fenntartható fejlődést támogató Soós Ernő 
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ kutatásai jelenthetik. 
 



 


