
A „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díjat Esztergályos Zsolt 
emlékére alapítottuk azoknak, akik pályájuk során már 
41 éves korukig kiemelkednek tehetségükkel, szorgal-
mukkal, kitartásukkal.

A „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díjak:
1 db    I. díj: 500 000 Ft
1 db   II. díj: 400 000 Ft
1 db III. díj: 300 000 Ft

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. A díjra azoknak a pályázatát lehet benyújtani, akik a 

41. életévüket még nem töltötték be, vagy éppen 41 évesek.
2. Tevékenyen részt vesz az Apáczai Kiadó könyveinek 

megbecsülésében, hozzájárul azok népszerűsítéséhez.
3. A Kiadó könyveinek alkalmazásával hozzájárul nem-

zeti identitásunk megtartásához. Ugyanakkor felkészít a 
korszerű európai közösségi gondolatok befogadására.

4. Elkerüli az értéktelen dolgokat. A tankönyvek tartal-
mában és feldolgozásában a felebaráti szeretetet, toleran-
ciát, a nálunknál gyengébbek segítését, támogatását ösz-
tönző tevékenységet helyezi előtérbe.

5. Kapcsolatot tart a hazai és határon túli magyar isko-
lák közösségével, és cselekvően részt vesz édes anyanyel-
vünk ápolásában.

6. Alkotó kritikáival, lektorálással segíti a Kiadó köny-
veinek színvonalas kiadását.

7. Oktatási és nevelési gyakorlatában a gyermekek érde-
keit tartja elsődlegesnek.

8. Szaktárgyait a legcélravezetőbb módszerekkel tanítja 
tanulóinak.

9. A „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díjra az a könyvki-
adásban dolgozó szakember, szaktanácsadó, terjesztő, ta-
nító, tanár, gyakorlóiskolai szakvezető, igazgató terjeszt-
hető fel, aki legalább 10 éves gyakorlattal rendelkezik. 
Nem adható az Apáczai Kiadó munkatársainak.

10. Legalább 5 éve részt vesz az apáczais tankönyvek ki-
adásában, terjesztésében, tanít, pályázatokat ír, bemutató 
tanításokat vállal.

Beküldési határidő: 2013. március 8. 
A pályázat benyújtásának formai követelményei megta-

lálhatók a honlapon (www.apaczai.hu).

Díjátadás: 2013. április 10., Budapest

Simon István: „Számomra a díj átvétele egy életre szó-
ló élményt jelentett. Megtisztelő és egyben felemelő 
érzés volt, amikor egy csodálatos ünnepség keretében 
átvehettem. Ilyen magas kitüntetést az ember általá-
ban pályája végén, annak elismeréséül szokott kapni. 
Ez a fajta megbecsülés különösen fontos számunkra 
azért is, mert sajnos a tanári pálya elismerése manap-
ság egyáltalán nem mondható megfelelőnek. Ezért ez-
úton is szeretném megköszönni a Kiadó valamennyi 
munkatársának, hogy kitüntetett társaimmal együtt 
ilyen, pályánkat meghatározó élményhez segítettek 
bennünket.”

Szili Csaba: „Fontos egyrészt a közösség felől: munka-
társaim, kollégáim, beosztottaim és a felettesem részé-
ről megnyilvánuló elismerés – mely során aprólékosan 
szedték össze eddigi munkásságom kis szilánkjait.

Másfelől: hatalmas szakmai elismerés, melyben a Ki-
adóval közös, nemzeti szellemiség elismerése fejeződik ki.

Harmadrészt pedig kiemelten fontos ez a díj számom-
ra, mint a pályán több mint egy évtizede hivatástudat-
ból megragadó pedagógusnak is. A „ZENIT 41” Apá-
czai Diploma Díj és a pályázati anyag, portfólió hosszú 
távon biztosítják a kellő belső energiák mozgósítását a 
legnehezebb, pedagógusokat próbáló időkben.”
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„ZENIT 41” – A TISZTELETRE MÉLTÓ 
ÉLETPÁLYÁÉRT
Életünk zenitjére érve sokan számadást készítünk, mérleget vo-
nunk, új utakat jelölünk ki. A „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díjjal 
olyan életpályákat jutalmaz az Apáczai Kiadó, amelyek példaérté-
kűek, értékteremtőek és a jövőbeni további kibontakozást is még 
magukban hordozzák. A pályázati kiírás mellett két kitüntetettünk 
vall a díjhoz fűződő érzéseiről, élményeiről.


