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Sikeres magyarok látványos teljesítménye 

Dr. Boross Péter egykori miniszterelnököt április 24-én látják vendégül a TIT székházban

Dr.  Boross  Péter,  hazánk  volt  miniszterelnöke  lesz  a  Sikeres  magyarok  sorozat  következő  vendége:  a  
Somogy Megyei TIT székház ad otthont április 24-én a rendezvénynek. 

A programra már lehet regisztrálni. 

– Három éve indítottuk el a rendezvénysorozatunkat – mondta Horváth László Árpád, a TIT elnök-
igazgatója. 

–  Célunk,  hogy  bemutassuk  az  ország  életében  meghatározó,  kiemelkedő  személyiségek  sikeres 
életútját:  eddig  vendégül  láttuk  többek  közt  Kürti  Sándort,  Kósa  Erikát,  Habsburg  Györgyöt,  Béres 
Józsefet  valamint  Klapka  Györgyöt  és  Jaksity  Györgyöt.  Eltérő  területen  –  egyebek  mellett 
számítástechnika,  élelmiszeripar,  pénzügy,  gyógyszeripar  –  dolgoznak  a  szakemberek,  ám  egy  dolog 
közös  bennük:  mindannyian  sikeresek.  A  meghívott  vendégek  többsége  somogyi,  illetve  somogyi 
kötődésű. 

Izgalmas beszélgetések, sokakat foglalkoztató témák: a Sikeres magyarok sorozat eddig szinte kivétel  
nélkül teltházas volt, s a legközelebbi találkozó különleges, hiszen a program történetében most először  
látnak vendégül volt miniszterelnököt.  Horváth László Árpádtól tudjuk: a beszélgetés április 24-én, 17 
órakor  kezdődik a TIT kaposvári  Dózsa György utcai  székházában,  s  Kisgyura Attila  lesz a moderátor. 
Fontos: a részvétel regisztrációhoz kötött, a jegyeket a TIT ügyfélszolgálatán lehet átvenni. 

–  Akárcsak  az  iskolai  tanítás,  nálunk  is  ősztől  nyárig  tart  a  sikeres  magyarok  életét,  pályafutását 
bemutató sorozat – folytatta a TIT megyei elnök-igazgatója. 

– Lassan már a következő évad előkészítését kezdjük el,  tervek szerint ősszel elsőként Rubik Ernőt 
fogadjuk. Addig is számos feladatunk van, s ugyanakkor meglehetősen mozgalmas időszakon vagyunk 
túl. A Meteor Turisztikai Egyesülettel jó néhány közös rendezvényt tartottunk: Dubai, Szíria és Jordánia 
életét bemutató találkozón kívül a pajzán magyar irodalomból is műsort szerveztünk. Nagy sikert aratott  
Szakály  Sándor  előadása,  ahol  a  neves  kutató  átvette  a  TIT  legmagasabb  elismerését,  a  Bugát  Pál-
emlékérmet. 

Az  oktatásra  is  kiemelt  figyelmet  fordítanak:  tervek  szerint  szeptembertől  gimnáziumi  képzést 
indítanak Kaposváron, melyre 16 éves kortól jelentkezhetnek az érdeklődők. 

Hosszú évek óta szerveznek kémia-és a földrajzversenyt: a tavaszi fordulókon már túl vannak a diákok, 
míg a 27. Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei döntőjét április 22-én tartják. 

A  másik  jövőbemutató  TIT-kezdeményezés  egy  pedagógiai  élményközponthoz  kapcsolódik:  a 
pályázati forrásból megvalósuló projektbe előreláthatóan harminc helyi és környékbeli iskola jelentkezik. 

Ennek célja: a tanulás megszerettetése, illetve a természettudományos tárgyak népszerűsítése a 7–24 
éves korosztály körében. 
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