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Szakmaiság és az újdonságok – a HunDidacon jártunk
Idén is kiváló alkalmat nyújtott a szakmai találkozókra, az 
újdonságok megismerésére a szeptember 30-án és október 
1-jén megrendezett HunDidac konferencia a Millenáris 
Park B épületében. A közel kétezer látogató 70 kiállítóhe-
lyet kereshetett fel, köztük természetesen az Apáczai Ki-
adóét is.

Esztergályos tanár úr minden percet kihasználva tár-
gyalt, a kollégák a vendégeknek mutatták be az interaktív 
anyagokat és a friss Magyar Termék Nagydíjas Apáczai Tu-
dástárat s nagy örömünkre olyan látogató is akadt, aki élve 
az alkalommal, személyesen nekem mondta el lapunkkal 
kapcsolatban ötleteit, javaslatait, észrevételeit. 

Irodalom, vers – egészen közelről 
Bizonyára sokan vagyunk, akiket nem kell különösebben 
ösztökélni, hogy elolvassanak egy verset, vagy legalábbis 
ne kapcsolják el a tévét, ha történetesen ilyet hallanak. Dr. 
Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának tanára 2007-ben indította útjára 
A 12 legszebb magyar vers mozgalmat, melynek idén szep-
tember végén és október elején Celldömölk volt az egyik 
állomása. Berzsenyi Dániel A közelítő tél című verse volt 
a konferencia témája, melynek záró napján Esztergályos 
Jenő tanár úr méltatta a rendezvényt, s az Apáczai Kiadó 
exkluzív könyveivel örvendeztette meg az előadókat.

A sorozat 2013-ban Csöngén, Weöres Sándor Valse triste 
című versével zárul.

Érdemes tankönyvíróink
Az Apáczai Kiadó újabb két tankönyvszerzője nyerte el a Tankönyvesek Országos Szövetségétől az „Érdemes tan-
könyvíró” kitüntető címet.
Csatár Katalin – Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent, általános iskolások és középiskolások 
számára készült matematika-tankönyvsorozatok alkotószerkesztője. A játékos felfedeztetést tartja a 
leghatékonyabb módszernek, a sorozat kötetei is ebben a szellemben születtek. A kitűzött cél a gondol-
kodva tanulás, a problémamegoldó képesség fejlesztésével a valódi teljesítőképes tudás elérése. 

Horváth Miklós – Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent, általános iskolások és középiskolák 
számára készült  Környezetismeret 3–4., Természetismeret 5–6., 9–10. és a Biológia 7. évfolyamos tan-
könyvek szerzője. Célja, hogy az átadott tudás a mindennapi életben hasznosítható legyen. Az isme-
retanyag – értékközvetítő jellegéből eredően – az önértékelés fejlesztésére is számos lehetőséget nyújt.
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