HETEDSZERRE HATOT!
Kereken fél tucatot vehetett át a Magyar Termék Nagydíj kerámiaszobrocskáiból 2013. szeptember 5-én a Parlament felsőházi termében Esztergályos Jenő tanár úr, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója. A mostani díjeső megduplázta az eddig elnyert díjak számát, pedig az eddig meglévő hat elismerés is imponáló volt a maga nemében.
A díjazottak körében ezzel egyeduralkodóvá vált a Kiadó, hisz így, és
ennyi díjat még senki nem szerzett. Lássuk a siker tárgyát, nevezetesen, hogy a szakértő bírálóbizottság miket ítélt díjazásra méltónak!

ROZMÁN LÁSZLÓ

▶ „A minket körülvevő világ” 1. évfolyamos tankönyvek
▶ „Anyanyelvünk, történelmünk, életünk” 5. évfolyamos humán tankönyvcsalád
▶ „…benned a létra…” 9. évfolyamos tankönyvek
▶ „Művészetek” 1. évfolyamos tankönyvek a műveltségterületen
▶ „Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni” 1. évfolyamos természettudományos tankönyvek
▶ „Számok, nyelvek és a világ, amiben élünk” 5. évfolyamos reál tankönyvcsalád
A könyveket természetesen az köti össze, hogy az új Nemzeti alaptantervnek és a kerettantervi előírások elvárásainak megfelelően készültek, a megszokott apáczais színvonalon, melyet a tartalmas belbecs és az igényes külcsín
jellemzett eddig is. Nem kívánván számokkal untatni a
nyájas Olvasót, annyi azért mindenképpen tudható, hogy
az általános iskolai tankönyvek egyértelműen jó fogadtatásra találtak a tankönyvpiacon, a középiskolai térhódítást pedig éppen a most díjazott tankönyvcsalád hozhatja újabb lendületbe.
A díjátadó után a legilletékesebbel, Esztergályos Jenő
ügyvezető igazgató úrral beszélgettünk, akit telefonon sikerült csak elérnünk, hisz nem a babérokon üldögélt, hanem éppen egy jeles iskolai rendezvényről tartott hazafelé.
Tanár úr elmondta, hogy a vezérelv valóban a megújult
könyvcsaládok megméretése volt, s igazi jó érzés, hogy
hetedszerre ugyanannyi díjat sikerült nyerni, mint az elő-
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ző években összesen. A bírálók közül kiemelte Prof. Dr.
Csépe Valériának, az MTA főtitkárhelyettesének meglátásait, aki a küllemében narancsszínű tankönyveket külön kiemelte, hisz édes anyanyelvünk már magában melegséget áraszt, érzéseket mélyít el, s ehhez adódik hozzá még a család többi tagja, ideértve a kiegészítő kiadványokat is. Így egységes, és szakmailag igényes a család.
A felső tagozatos könyvek közül ugyanezen elvek alapján
haladva emelte ki Csépe professzor a kutatási területéhez
közel álló könyveket.
Tanár úr elmondta, hogy a matematika-tankönyvcsalád
kék színe küllemében is utal a gondolkodás tisztaságára,
a logika megfellebbezhetetlenségére. A tankönyvek mellett Tanár úr kiemelte a kiegészítő kiadványokat, melyek
szórakoztatva, élményt adva tanítanak, s alapoznak meg
egy jövendő biztos tudást, tantárgy iránti elkötelezettséget, motivációt.
A középiskolai 9. évfolyam könyvei a középiskolához
való viszonyulás újragondolását nyitják meg, a „benned
a létra” gondolat a lehetőségek tárházára, az individuális megoldás lehetőségeire utal, s bizonyára nem véletlenül emlékeztet az idén éppen 100 éves Weöres Sándorra.
Az Apáczai Kiadó természetesen halad a maga választotta úton, s most már a belépő új évfolyamok könyvein dolgoznak a szerzők, s mindazok, akiknek sikere az
eddigi díjak elérése volt. A Kiadóban is mindenki elhiszi, hogy valóban „benned a létra”, azaz a sikerhez vezető
úton együtt kell haladni, de a maga harcát mindenkinek
saját magának kell megharcolnia.

