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– Mikor édesapád az Apáczai Kiadót alapította, megfor-
dult a fejedben, hogy neked is ez lehet a munkád, és mind-
egyre meghatározóbb lesz a szereped?

– Már kicsi koromtól kezdve körülvesznek a könyvek 
és az oktatás, hiszen édesapám és édesanyám is pedagó-
gusként élt és dolgozott sokáig. Úgy hiszem, ez nemcsak 
munka számukra, hanem a hivatásuk is. Én is ebben a 
szellemben nőttem fel, engem is pedagógusnak szántak. 
Ám az élet mást hozott. Már gyermekkoromban is ösztö-
nöztek a pedagógus pályára, ám a végső választás mégis-
csak az üzleti vonal felé vezetett. Úgy gondoltam, hogy a 
szakmai tudás, amivel ők rendelkeznek, nem tanulható, 
ez velük született, így azt én meg sem próbáltam elérni 
vagy felülmúlni. A legjobb megoldásnak az tűnt, hogy az 
ő szerteágazó tudásukat megfelelő módon támogassam, 
a velem született készségekkel, olyanokkal, amikben én 
jobb lehetek egyszer náluk is. Az, hogy esetleg nem a saját 
vállalkozásban állom majd meg felnőttként a helyemet, 
egy percig sem merült fel bennem. Hiszen miért is dob-
tam volna el azt magamtól, amit a szüleim megálmodtak, 
létrehoztak, és nap mint nap kemény munkával óvnak, 
védenek, fejlesztenek? Úgy érzem, nagy ajándék számom-
ra, hogy mindennap a sajátomért tehetek, a sajátomért 
küzdhetek.  

– Hogyan vezetett idáig az út?
– Az általános iskola 6. osztálya után a helyi Berzsenyi 

Dániel Gimnázium 6 évfolyamos tagozatán folytattam 
válogatott gyerekek között a tanulmányaimat. Nagyon 
jó döntés volt a szüleim részéről, hogy kiszakítottak a 
már jól ismert közegből, és elvittek egy magas elváráso-
kat támasztó intézménybe. A gimnázium után két fel-
sőoktatási intézményben gondolkodtunk a szüleimmel. 
Az egyik a mostani Corvinus Egyetem közgazdasági 
szaka, a másik pedig a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 
magyar nyelvű gazdálkodási szaka. Hosszas tanácskozás 
után édesapám segítette meghozni a végső döntést, amikor 
azt mondta: „Én úgy látom, hogy a gyakorlati tudás meg-
szerzése a legfontosabb ahhoz, hogy megálld a helyedet a 
Kiadóban, így azt javaslom, hogy az angolszász nevelési 
elveket valló, gyakorlatorientált intézményben tanulj!”. 
Így is lett. A Nemzetközi Üzleti Főiskola első sikeres éve 
után tudtuk, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket, hi-

szen a nyári kiadói gyakorlati munkám során alkalmazni 
tudtam az ott tanult ismereteket. Az első év után úgy dön-
töttünk, hogy egy évre szüneteltetem tanulmányaimat, és 
Londonba megyek nyelvet tanulni. Már akkor is látszott, 
hogy sikeres csak akkor lehetek, ha legalább egy nyelven 
anyanyelvi szinten tudok beszélni, tárgyalni. A London-
ban töltött egy év nemcsak az idegennyelv-tanulásnak 
kedvezett, hanem megtanított az önállóságra, fejlesztette 
az önismeretemet, valamint, hogy elfogadjak és megért-
sek más kultúrákból jött embereket.

London után tovább folytattam tanulmányaimat, ak-
kor már angol és magyar nyelven a főiskolán, és 2007-ben 
sikeres államvizsgát tettem magyar gazdálkodási szakon 
marketing és pénzügy szakiránnyal. 

Ezután következett volna az igazi komoly munka a 
kiadóban, de végül mégsem Celldömölk felé vettem 
az irányt, hanem a Macquarie Universityre, Sydney-be. 
Meggyőződésem volt, hogy főiskolai diplomával és magas 
szakmai tudással, nő létemre, huszonévesen nem fogom 
tudni megállni a helyem az üzleti élet néha könyörtelen és 
kemény útvesztőiben. 

Így két évre Sydney-be utaztam egykori évfolyam-
társammal, mostani férjemmel, hogy elvégezzem a 
Macquarie University International Business mesterkép-
ző kurzusát. Ez még jobban elmélyítette a megszerzett 
tudásomat és rövidebb időre tartott vissza a munkától, 

ROZMÁN LÁSZLÓ

Karácsony táján hálás feladat családi portrét rajzolni. Különösen ak-
kor, ha a riportalany régi, kedves ismerős. És tudjuk, sokunknak isme-
rőse már itt az Apáczai Kiadó háza táján. Tóth-Esztergályos Kata ügy-
vezető két kisgyermek mellett is szívesen vállalta a válaszadást.

CSALÁD, GYEREKEK, MUNKA HÁRMASSÁGÁBAN IS 
SIKERESEN – TÓTH-ESZTERGÁLYOS KATA PORTRÉJA



25

mintha itthon végeztem volna el 3 év alatt ugyanezt a 
képzést angol nyelven. 2009-re úgy tűnt, hogy egy nem-
zetközi egyetemi diplomával és a Google online marke-
tingverseny győzteseként végre készen állok. Ám ez még-
sem volt így, hiszen kis¥ am érkezése újból átírta a már 
jól végiggondolt tervet. Az érdemi munka így csak 2010 
végétől indulhatott. 

– Mely területekért vagy felelős?
– Pozíciómat tekintve ügyvezető vagyok. Ez annyit 

jelent, hogy rálátok a kiadó minden működési területé-
re. Viszont, ami a legközelebb áll hozzám – amiben napi 
szinten tevékenykedem –, az a marketing és értékesítés, az 
online terület és a külföldi jogok értékesítése.

– Az elmúlt években sikert sikerre halmozott az Apáczai 
Kiadó. Mire vagy a legbüszkébb, és mi volt szerinted a siker 
záloga?

– Igen, hála Istennek, nem szűkölködünk az elismeré-
sekben. Ha csak a 6 Magyar Termék Nagydíjra gondo-
lunk, vagy a legfrissebb nemzetközi elismerésekre, ame-
lyekre jómagam is a legbüszkébb vagyok. Mint az talán 
mindenki számára ismert, a Legjobb Európai Tankönyv 
Díj megtisztelő elismerő oklevelét 2011-ben az édesapám 
által írt Az én matematikám második évfolyamosoknak 
szóló tankönyve nyerte el, vagy 2012-ben szintén ugyan-
ezt a díjat kapta meg Kurucz Istvánné Az én matema-
tikám első évfolyamosok számára készült tankönyve. 
A pályázatok megírásában és a pályázati procedúra koor-
dinálásában én magam is nagy szerepet töltöttem be. Így 
egy kicsit én is részese vagyok a sikernek.   

– Hogyan tudod az anyaságot és a munkát összeegyez-
tetni?

– Dani, aki Sydney-ből tért velem haza a pocakomban, 
már lassan 3 éves lesz. Ő egy igazi kis elevenség, minden por-
cikájában csupa mozgás. Sokan párhuzamot húznak közte 
és édesapám között, aki a mai napig aktív, nemcsak a mun-
kában, hanem a sportban, a játékban és hát persze az uno-
kák szórakoztatásában is. Hanna pedig most lett október 
elején a családunk része. Ő teljesen más, mint Dani, maga 
a nőies törékenység. Úgy nevezem, hogy Csipkebogyóka 
vagy Borsószem királykisasszony, amikor csúfolódom vele, 
és aki a mesét ismeri, az szerintem érti, hogy milyen is ő 
valójában. A munka és a család összeegyeztetése kezdetben 
nagy nehézséget jelentett számomra, és még talán a mai na-
pig gondot jelent időnként. Új élethelyzet, új kihívás, ami-
hez meg kell tanulni alkalmazkodni. 

Az elején sokszor vívtam lelki tusát magamban. Elegen-
dő időt fordítok a gyermekemre, megkapja a kellő szere-
tetet? Vagy miként tudnék több időt tölteni a munkával, 
hogy megfelelhessek elsősorban saját magam és a külvilág 
elvárásainak? Rá kellett jönnöm arra, hogy mindenkinek 
nem tudok egyszerre megfelelni. Meg kellett találnom a 
megfelelő egyensúlyt a munka és a családom között. Most 
úgy érzem, Hanna születéséig az egyensúly megvolt, ám 

most más a helyzet. A terhességem szinte utolsó napjáig 
dolgoztam, próbáltam megvalósítani a kitűzött célokat. 
Most sem telik el úgy nap, hogy ne gondolkodnék a Kiadó 
ügyes-bajos dolgain, vagy ne ellenőrizném a munkatár-
saim munkáját. Azonban ismét be kell húznom a féket, 
hogy teljességgel a családé, főként Hannáé lehessek, hi-
szen fél év múlva ismét szeretném magam belevetni az 
üzleti életbe. 

– Kikből áll a támogató hátországod?
– Elsősorban a férjem, édesapám és édesanyám azok, 

akikre mindig és mindenben számíthatok. És természe-
tesen ott vannak a gyermekeim, akik melegséggel töltik 
el a lelkem, ha csak rájuk nézek. Megmosolyogtatnak, ha 
rossz a kedvem, és ölelésükkel, simogatásukkal, puszija-
ikkal, szeretetükkel értelmet adnak az életemnek, ha el-
keseredem.

– Karácsony közeledtével ti hogy készültök az ünnepre? 
– Idén nagyon készülünk az ünnepekre Danival. Már 

nyár vége óta kérdezgeti, hogy mikor jön már a Mikulás, 
és mostanában a Jézuskát is gyakran emlegeti. 

Így idén minden a Mikulásról, a rénszarvasokról, az ad-
venti apró ajándékokról és a kis Jézusról fog szólni. Pró-
báljuk felkészíteni a lelkünket a kis Jézus megszületésére 
azzal, hogy minden nap valami jó érzéssel eltöltő dolgot 
tegyünk, örömet szerezzünk egymásnak. Bevallom, néha 
rosszcsont Daninál igen nagy fegyelmező erővel bír a Mi-
kulás, a rénszarvasai és a krampuszok, akik minden este 
ellátogatnak hozzánk, hogy megérdeklődjék, aznap meny-
nyire sikerült jónak lenni. Ilyenkor természetesen nem 
csak Dani felől érdeklődnek. 

– Ha mindenható lennél, mit tennél a nemzet és ezen be-
lül a pedagógusok karácsonyfája alá?

– Eddigi élettapasztalatom azt mondatja velem, hogy 
lehetünk akármilyen szegények és akármilyen gazdagok, 
ha egészségünk nincs, akkor semmink sincs. Így egyet-
lenegy dolgot kérek a Jó Istentől karácsonyra mindenki-
nek: JÓ EGÉSZSÉGET!


