„KÖSZÖNÖM, HOGY A TANULÁST MUNKÁBÓL
ÖRÖMMÉ VARÁZSOLTAD”
Január 21. napja piros betűs ünnepként íródik be az Apáczai Kiadó
2013. évi annalesébe, hiszen ezen a napon adták át a Genius Apáczai
Diploma Díjakat, illetve a Szakértői és Szaktanácsadói Comeniusdíjakat. Egy rövid tudósításban nehéz visszaadni az emberi érzelmeknek, örömnek, hálának azt a feltoluló áramlását, amit mi, ott
lévők éreztünk, mégis megkísérlem a lehetetlen feladatot.
A köszöntők és a díjátadások sorát egy
olyan vers nyitotta meg, melyből mottónkat is választottuk: „Köszönet mindenért.” A pedagógus lét örömeit diákszemmel bemutató költemény kellőképpen megadta az alaphangot ahhoz,
hogy Takács Miklós középiskolai vezető
szakreferens értékelje a Comenius-díjak
pályázatát, bepillantást engedjen a kuratórium munkájába, méltassa a díjazottakat. Közülük Liszkainé Papp Etelka
tolmácsolta a köszönet szavait az elismerések átvétele után.
A Genius Apáczai Diploma Díj bírálóbizottságának elnöke, Bodnár Gábor
értékelésében kiemelte, hogy a kuratórium felelősséggel végezte munkáját,
s a díjakat nem az Apáczai Kiadó reklámajándékának,
hanem valóban a pedagógusok Kossuth-díjának kell felfogni. Megköszönte a szakreferensek munkáját, akiknek
felelős ajánlásai elősegítették a végső döntést. A kiváló tanár tulajdonságai közül az inspirálás képességét emelte ki,
hiszen ez az, ami leginkább hat a tanítványokra, s az ilyen
pedagógusok azok, akik iránytűt, útravalót adnak tanítványaik kezébe. Nem rejtette véka alá azt a meglátását
sem, hogy a díjazottak értékrendje nagyban hasonlatos
az Apáczai Kiadó és tankönyvei értékrendjéhez, melynek
központjában a hazafiság és a hazaszeretet áll.
A díjazottak nevében Andó Károly tolmácsolta a köszönet szavait, kiemelve, hogy mekkora öröm és megtiszteltetés a díj átvétele. Pályája állomásait felidézve emelte ki a
pedagóguspálya lényegét, melynek kiindulópontja, hogy
a gyermekekre a jövő zálogaként kell tekinteni, melyért
kivétel nélkül valamennyien a pedagógus hivatást választották. A tanulók neveléséhez pedig sok erőt, sikert, boldogságot kívánt nemcsak a kollégáinak, hanem az Apáczai Kiadó közösségének is. Köszönőbeszédét Kodály Zoltán örökbecsű gondolatával zárta: „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország”.
A díjazottak örömében Esztergályos Jenő ügyvezető
igazgató is osztozott, aki kiemelte, hogy Apáczai Csere János szellemiségéhez híven a díjazottak mind abba a körbe tartoznak, akik a legnagyobbként a legtöbbet akarják
tenni tanítványaikért. Mindenki a maga szintjén műveli a
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mindennapi csodát, függetlenül attól, hogy milyen felkészültségű gyermekekkel kell dolgoznia, hiszen a fő cél az,
hogy mindenkiből Embert neveljenek. A kuratóriumok
döntéseit megköszönve elmondta, hogy döntéseiket tiszta
fejjel, de a szívükre hallgatva, bölcsességgel hozták meg.
Az oktatás általános helyzetére rátérve elmondta, hogy
sorsfordító időket élünk, melynek az Apáczai Kiadó szempontjából nagyon fontos része a tankönyvpiac alakulása.
Az Apáczai Kiadó korszerű, a kerettanterv követelményeire átdolgozott „világbajnok” tankönyveivel lepi meg Pedagógus Kollégáinkat!
Gondolatait egy Széchenyi Istvántól vett idézettel zárta
az ügyvezető igazgató, melyben a közös pedagógus sors
megfogalmazását véli felfedezni: „Azokért élünk, akiket
szeretünk, azokért akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk:
a szépért s jóért, amit tehetünk”.
A felemelő pillanatok zárásaként az állófogadás kötetlen beszélgetései, a közös fotózás és a kölcsönös telefonszám- és e-mail cím csere bebizonyította, hogy az Apáczai
Kiadó Genius- és Comenius-díjai méltó kezekbe kerültek,
s igazán őszintén tudunk örülni egymás sikerének is.
Az Apáczai Kiadó díjai közül még a „ZENIT 41”-díjak
várnak gazdára, melynek kapcsán érdemes figyelni a pályázatok benyújtási határidejét, készíteni a felterjesztéseket, beszerezni a szakreferensi ajánlásokat, hisz ezen díjak
esetében is a tanári elkötelezettség, tudás és szorgalom
méltó jutalma nyerhető el.

A DÍJAZOTTAK

Dr. Ruppertné
Hutás Kinga

Andó Károly

Indráné
Matolcsy Gabriella

Tóthné
Zoller Klára

Danka Adél

A Genius Apáczai Diploma Díj arany fokozatát vehették át:
▶ Andó Károly, a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola igazgatója
▶ Dr. Ruppertné Hutás Kinga, a NYME győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola igazgatóhelyettese
▶ Indráné Matolcsy Gabriella, a budapesti II. kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola igazgatója
▶ Tóthné Zoller Klára, a nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese
▶ Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSz igazgatója

Jankóné
Jónás Zsuzsa

Beck János

Séfelné Bertalan Irén

Szabó Béláné

Jeszenői Csaba

A Genius Apáczai Diploma Díj ezüst fokozatát vehették át:
▶ Jankóné Jónás Zsuzsa, a bogácsi Bükkalja Általános
Iskola tanítója
▶ Beck János, Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Benedek Péter Általános Iskola tanítója
▶ Szabó Béláné, a bonyhádi BONI Széchenyi István Általános Iskola tagintézmény-vezetője

Pálóczi Gábor

Dózsa Lászlóné

Vértesaljai Mária

A Genius Apáczai Diploma Díj bronz fokozatát nyerték el:
▶ Séfelné Bertalan Irén, a Siófoki Integrált Oktatási Központ tanítója
▶ Jeszenői Csaba, a nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója
▶ Pálóczi Gábor, a derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI igazgatója
▶ Dózsa Lászlóné, a miskolci Kazinczy Ferenc Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója
▶ Vértesaljai Mária, a budapesti Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanára
A Szakértői és Szaktanácsadói Comenius-díj arany,
ezüst és bronz fokozatát vehette át:
▶ Liszkainé Papp Etelka, a győri Fekete I. Általános
Iskola tanára, szaktanácsadó, közoktatási szakértő
▶ Szatmári Melinda Vilma, a taktaharkányi Apáczai
Csere János Általános Iskola igazgatója
▶ Dr. Duró Zsuzsa, a budapesti Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szak- Liszkainé Papp
Etelka
könyvtár tehetségkoordinátora

Szatmári
Melinda Vilma

Dr. Duró Zsuzsa
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