„TANÍTÁS, TUDÁS ÉS A MÁSIK EMBEREN VALÓ SEGÍTÉS”
ROZMÁN LÁSZLÓ
Hagyományosan április 10-én került sor a „ZENIT 41” Apáczai Diploma
Díjak átadására, melyet az Apáczai Kiadó egykori ügyvezetője, Esztergályos Zsolt emlékére alapított. Az Országos Apáczai Tanítási Versenyek díjainak átadásával összekötött eseményen Dr. Csonka Csabáné,
a kuratórium elnöke méltatta a díjat és a díjazottak munkásságát.
Beszédében kihangsúlyozta, hogy a „ZENIT 41”-díj egy
olyan embernek állít emléket, akiről csak meghatottsággal tudunk beszélni, s éppen ezért nagyszerű az Apáczai
Kiadó kezdeményezése, hogy azokat a pedagógusokat jutalmazza, akik életük delén, alkotóerejük teljében munkálkodnak a magyar közoktatásért. Azok kapják az elismerést, akik Esztergályos Zsolthoz hasonlóan okosan,
szerényen, szorgalmasan, a másik embert soha meg nem
bántva dolgoztak és dolgoznak. Az elnökasszony kitért a
pontozás mikéntjére, kiemelve az ajánlások fontosságát,
különös tekintettel a szakreferensi ajánlásokra. A díj üzenete egyszerre tükrözi az Apáczai Kiadónak és Apáczai
Csere Jánosnak a szellemiségét, mely a tanítást, a tudást és
a másik emberen való segítést helyezi a munka középpontjába. Már a tavalyi évben is megjelent, idén pedig megerősödött a felterjesztésekben a tehetséggondozás és a felzárkóztatás munkájának bemutatása, mely azt jelzi, hogy
ezen fontos területeket mind a felterjesztők, mind pedig
a jelöltek kiemelten fontosnak érzik.
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A díjak átadása után Simon István, az arany fokozatú
elismerés birtokosa mondott köszönetet az Apáczai Kiadónak, majd ezt követően Esztergályos Jenő, az Apáczai
Kiadó ügyvezető igazgatója köszöntötte a díjazottakat.
A „ZENIT 41” Apáczai Diploma Díj alapításáról szólva
kiemelte a szándékot, amely azt hivatott elérni, hogy a
tehetséges fiatalok ne menjenek el Magyarországról. Ha
mégis elmennek, akkor tanulni menjenek a világ bármely
szegletébe, de jöjjenek vissza, és ezen a „homloknyi Magyarországon” bontakoztassák ki azt az oktató-nevelő
tevékenységet, melyet a Kiadó névadója is megpróbált a
maga idejében szerényen – de dicsőségesen. Széchenyire
utalva a művelt emberfők sokaságának fontosságát emelte
ki az ügyvezető igazgató, megemlítve a mai nehéz gazdasági helyzetet, melyből valóban csak tanulás, szorgalom és munka eredményeként következhet be a nemzet
felemelkedése. Elmondása szerint már lát biztató jeleket,
ez a jelen és a jövő pedagógusaiban, a jelenlévőkben és a
távollévőkben, a tanítók, tanárok, igazgatók munkájában
egyaránt megtestesül.
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