
– Tanár Úr! Azt hiszem, ilyen esetben jó, ha „többszörös 
vissza esőként” emlegetik a Kiadót, ugye? 

– Így igaz, többszörös visszaeső „bűnösök” vagyunk, hisz 
tavaly is Az én matematikámmal nyertünk, csak a 2. évfo-
lyamos tankönyvvel, míg idén az 1. évfolyamossal. 

– Jól tudom, hogy Magyarországról ismét csak az Apá-
czai Kiadó nyert?

– Igen, csak mi nyertünk, bár voltak kint más kiadók is, 
találkoztunk, beszélgettünk is a kollégákkal. 

– Milyen tendencia látszik érvényesülni a globális pia-
con? Szerkesztésre, illusztrációk színvonalára gondolok.

– A miénk meglehetősen magas színvonalú, és az érté-
kesen konzervatív jelzővel illethető. A � nom naturalista 
stílus látszik a mi könyveinken, s nem az, hogy esetleg 
a jó gyerekrajzokat „rontotta el” egy felnőtt illusztrátor. 
A többiek illusztráció tekintetében egyszerűsítettek, 
a gyerekrajzokhoz közelítő formákat mutatnak. A mi 
könyveink színesek, erőteljesek, felhasználóbarátok – ezt 
a pályázatot meghirdető szervezet is kiemelte –, olyanok, 
amikbe, ahogy szoktuk mondani, beleszeret a gyerek. 

– Mik a további tervek a könyvvel? Hiszen köztudott, 
hogy kerettantervi változás előtt állunk. 

– A könyv átalakítása kapcsán – mely a kerettantervvel 
összhangban fog megtörténni – egy rövid mondat rejti a 
lényeget. A gyerek motivált legyen. Röviden: pozitív hoz-
záállással kezdjen a tanuláshoz. A tananyag játékos le-
gyen, érdekes, változatos. Humorral, élvezetesen tanítson, 
hogy a gyerek ne tudjon nem oda� gyelni. Természetesen 
a többi könyvünk kerettantervhez való igazításánál is az 
lesz a lényeg, hogy a – korábbi koncentráció terminust ki-
váltó – több tantárgy között meglévő kapcsolódási ponto-
kat megtalálva alkossuk meg az új könyveket.  

– Kik a siker részesei? 
– Először feltétlenül a tankönyvszerzőt, Kuruczné Bor-

bély Mártát kell megemlíteni. Fontosak, akik szerkesz-
tették, és akik az Oktatási Hivatalban elbírálták. De nem 
jöhetett volna létre a siker Varga Lívia nélkül, és feltétle-
nül meg kell említeni az illusztrátori munkát, melyet a 
Morvai-Team (Morvai Gábor és csapata) végzett. Nádasdy 
Szabolcsnak a gyártás-előkészítő munkát köszönhetjük, és 
végül, de egyáltalán nem utolsósorban Kovács Jánosné al-
sós vezető szerkesztő munkáját kell dicsérni. 

– Tanár úr! Még egyszer gratulálok az elismeréshez!

Kuruczné Borbély Márta – érzésekről, hivatásról
– Milyen érzés volt a világ legnagyobb könyves sereg-

szemléjén átvenni a díjat?
– Óriási élmény volt a díjátadás, s ez a hangulat még foko-

zódott, amikor találkoztunk a magyar kiállítás résztvevői-
vel. Őszinte szívvel ünnepeltek bennünket, ami jó érzés volt.

– Mi az, amivel kiérdemelte a tankönyv az elismerést?
– Az oklevél mellé kaptunk egy bírálati anyagot is a tan-

könyvről és a hozzá tartozó taneszközökről. Ebben leírták, 
hogy a könyv érdemei közé tartozik, hogy több olyan kiegé-
szítő segédlet tartozik hozzá, amelyek követik a tankönyv fel-
építését, s feladataik a sokszínű gyakorlást szolgálják. Fontos 
szempontként értékelték a taneszközök gyermekközpontú-
ságát, az érthetőséget, a kis lépések elvének megtartását.

– Kik azok, akik feltétlenül részesei a mostani sikernek?
– A húgomnak, Líviának mindenképpen nagy része van a 

sikerben. Köszönet illeti az Apáczai Kiadót, annak vezetését, 
Tanár Urat, hogy a könyvet beadták erre a nemzetközi ver-
senyre. Természetesen sok embernek tartozunk még köszö-
nettel, hisz rengeteg munkára van szükség, amíg egy könyv 
a piacon megjelenik. Sokat köszönhetünk a családunknak 
is, akik támogatnak, biztatnak bennünket. Nem hagyhatom 
ki a kollégáimat sem, akik együtt örülnek a sikereinknek, s 
szükség esetén segítik a munkámat.

Nagyon jó érzés, hogy a családtagjainkon kí vül nagyon 
sokan büszkék erre a díjra, sok elismerő véleményt, gratu-
lációt kaptunk, amit ezúton is nagyon köszönünk!
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ROZMÁN LÁSZLÓ

Az október 10-től 14-ig tartó – idén már hatvannegyedik alkalom-
mal megrendezett – Frankfurti Nemzetközi Könyvkiállítás és Vásár 
a megszokás közepette is örömteli sikert hozott. A tavalyi 2. évfo-
lyamos matematikakönyv után Az én matematikám 1. évfolyamos 
könyve a Legjobb Európai Tankönyv Díj elismerő oklevelet kapta. 
Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató urat és a tankönyv szerzőjét, 
Kuruczné Borbély Mártát hazaérkezésük után kérdeztük.


