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Másabb szemlélet
Borsos Szabolcs Apáczai-díjas tanárt kérdeztük

H A J N A L  C S I L L A

Mentálhigiénés megközelí-
tésben is tárgyalja a géni-
usz életművét Alkalmazott 

logika és fi lozófi a Bolyai János gon-
dolatvilágában című könyvében 
Borsos Szabolcs. A marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium tanárá-
nak kötete nemrég Apáczai-díjat 
kapott, amelyet a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
pályázat alapján kétévente ítél oda 
egy hazai magyar pedagógusnak. 
„Olvashatók az apa-fi ú közötti levél-
váltások, egyéb feljegyzések és le-
velek alapján kirajzolódik előttünk 
egy olyan tragikus sors, amelyről 
még nem beszéltünk eleget, és el-
jött az idő, hogy e mellett nem me-
hetünk el szótlanul” – vallja Borsos 
Szabolcs, akiben az elismerés meg-
erősíti a valahová tartozás érzését, 
a díj rendeltetésének érzi a túlélő 
kisközösségek támogatását is a Kár-
pát-medencében.

Mint kifejtette, nagy kegye-
lettel gondol most Weszely Tibor 
Bolyai-kutatóra, aki közvetlenül 
halála előtt két helyszínen is be-
mutatta a kötetet. „Jelenti ez a díj 
a jövőt, ami látszólag bizonytalan, 
főleg ilyen vírusjárvány idején, de 
olyan lehetőségek rejlenek Bolyai 
Üdvtanában, amire érdemes építe-
ni. Úgy vélem, létre kell hozni egy 
Bolyai János Üdvtan Kutatóközpon-
tot, amely a diákok pályáztatásától 
kezdve a települések fejlesztéséig 
a lehető legszélesebb megközelítés 
lenne a tudás tárolásának techno-
lógiájában” – magyarázta a díja-

zott, utalva a matematikus Üdvtan 
című művére, amely egy boldogabb 
társadalomról szóló elképzeléseit 
tartalmazza, és azon alapul, hogy 
az egyén csak boldog társadalom-
ban lehet boldog. Mint mondta, egy 
ilyen intézményben tovább lehetne 
gondolni bármilyen irodalmi mű-
vet, a lényeg, hogy a városvezetés-
nek kell létrehoznia és fenntartania 
egy ilyen intézményt, majd ezt kö-
vetően kell megkeresni és megta-
lálni a stratégiai partnereket.

Az idei év kontextusában Bolyai 
Üdvtana is szélesebb értelmet nyer, 
hiszen minden társadalomra rá-
nyomta bélyegét a koronavírus-jár-
vány. A díjazott fi lozófi atanár átme-
neti kényszermegoldásnak tartja az 
online oktatást, és reméli, véget ér, 
hogy visszatérhessenek a valóságos 
iskola falai közé. „Újra kell gondolni 
minden motivációs eszközt, vagyis 
ha a diák azt közli az osztálytár-
sán keresztül, hogy őt kidobta a 
rendszer, mert gyenge minőségű 
a hálózat az ő körzetében, akkor 
ezt a tanárnak el kell fogadnia. Ha 
a háttérben gyereksírást hallunk 
vagy egyéb hangokat, akkor el le-
het képzelni, hogy mennyire ideális 
az otthoni környezet a tanulásra, a 
memorizálásra, készség- és képes-
ségfejlesztésre” – részletezte Borsos 
Szabolcs, aki tapintatra inti magát 
és kollégáinak is ezt ajánlja.

Sikerélményeiről is beszámolt 
lapunknak a fi lozófi atanár, például 
a végzős diákok olyan multimédiás 
anyagokat gyártottak a platóni bar-
langhasonlat témakörében, hogy 
már el is döntötték: ha visszamen-
nek az iskolába, szerveznek egy 
külön délutánt a kisfi lmek bemuta-

tására. A marosvásárhelyi pedagó-
gus ugyanakkor nagyon fontosnak 
tartja, hogy mindig beszéljen diák-
jaival a járványról. „Megkérdem 
őket, hogy jól vannak-e. Most már 
sajnos egyre többen mondják, hogy 
ha ők nem is fertőzöttek, de közvet-
len családtagjaik megbetegedtek. 
Együtt kell éreznünk a családok-
kal, mert ez a vírus végzetes is le-
het” – hívta fel a fi gyelmet a men-
tálhigiénés szakember.

Filozófi át tanítva természetes-
nek érzi, hogy bármiről beszélhet-
nek a tanulókkal. Tapasztalatai 
alapján a diákok nyitottabbak az 
online térben, bátrabban 
kérdeznek. „Az én mozgó-
képemet láthatják, han-
gomat hallhatják, de nem 
kötelezem őket a kamera 
bekapcsolására, elég nekem 
a mikrofon, ha lehetséges. 
Néha jó hallani a baromfi -
udvar hangzavarát és a madárcsi-
csergéseket a vidéki diákok otthoná-
ból” – magyarázta Borsos Szabolcs. 
Rámutatott, a felsőbb évfolyamok 
esetében el tudja képzelni a vegyes 
rendszert, hogy legalább 25 száza-
lékban maradjanak az online térben, 
de a többi 75 százalékban együtt 
kell lenniük az iskola falai között. 
Vannak új készségek és képességek, 
amelyek szerinte az online térben 
hatékonyan begyakorolhatók, akár 
„vírusmentes békeidőben” is. Saj-
nos most világjárvány van, ezért ez 
az online-helyzet rendkívüli, ami 
remélhetőleg néhány hónapon be-
lül véget ér – fejtette ki a jelenlegi 
oktatással kapcsolatos gondolatait 
a pedagógus.

Borsos Szabolcs Apáczai-díjas 
kötete még a tavalyi könyvvásár 
idején elfogyott, ezért nem kerül-
hetett be a könyvesboltok hálóza-
tába, de ingyen hozzáférhető az 
academia.edu felületén vagy az 
alkotó saját honlapján, a www.si-
cordia.com oldalon.

Borsos Szabolcs filozófiatanár 
Bolyai János gondolatvilágának 
értelmezéséért kapta meg idén 
az RMPSZ Apáczai-díját
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H I R D E T É S

• Megerősíti a valahová tartozás érzését Borsos Sza-
bolcs marosvásárhelyi pedagógusban a frissen kapott 
Apáczai-díj. A mentálhigiénés szakképzettséggel rendel-
kező filozófusnak Bolyai János gondolatvilágának értel-
mezéséért nyújtották át nemrég az RMPSZ elismerését.

K O V Á C S  E S Z T E R

Évek óta működik Székelyudvar-
helyen a korababákat támogató 

csoport, a kezdeményezők idén már 
hetedik alkalommal rendezik meg a 
koraszülöttek hetét is. A járványhely-
zet miatt ezúttal online programok-
kal készültek. A program ma este hét 
órakor kezdődik: az esemény Face-
book-oldalán lehet majd követni Lu-

kács Emőke, a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház 
bábszínésze által színre vitt 
mesefeldolgozást. A már ha-
gyományos játék sem marad 
el, közölték a szervezők: az 
előző évek szelfi készítő ver-
senyét továbbgondolva idén 
az Alkoss lilát! játékban a kö-

zösségi oldalra, a #korababa2020 #ko-
raifejlesztes hashtagekkel közölt 
fényképeket várják: az alkotás bármi 
lehet, ami lehetőleg közösségi, tehát 
gyerekekkel vagy a családdal közösen 
elkészíthető. A fotókat november 22-éig 
várják a szervezők, és akárcsak a ko-
rábbi években, idén is nyereményeket 
sorsolnak ki a részvevők között.

Szakmai előadás is lesz: szerdán 
délután 5 órától a Kneipp-terápiáról 
lesz szó, amelyet különböző betegsé-
gek megelőzésére és enyhítésére, apró 
panaszok orvoslására és az immun-
rendszer erősítésére alkalmaznak. Az 

előadás online lesz követhető, a szerve-
zők a koraszülöttek hete Facebook-ese-
ményén szerdán osztják meg a linket, 
amelyre kattintva majd betölthető a 
közvetítés. Szerdától péntekig a szer-
vező Gyulafehérvári Caritas székely-
udvarhelyi székhelyén (a Kossuth Lajos 
utca 18. szám alatt) lesz megtekinthető 
az ez alkalomból rendezett Életem első 
napjai című kiállítás is, de akik kerülik 
a közösséget, azok is szemlézhetik az 
alkotásokat online. Zárásként szom-
baton este a Székelyföldi Legendárium 
Babba Mária című rajzfi lmjét vetítik, 
szintén online, majd vasárnap délután 
5 órakor lesz az Alkoss lilát! nevű ver-
seny eredményhirdetése.

Korababák – rájuk is kell figyelni

Idén is meghirdették segélyező akciójukat
A gyergyószentmiklósi Vöröskereszt tagjai idén is meghirdették az 
Ajándékot termő fa elnevezésű gyűjtési megmozdulást. A gyergyószent-
miklósi sétálóutcában, a művelődési központ előtti parkolóban, a Szent 
István téren, valamint a Testvériség sugárúti nagyáruháznál jelölték meg 
a gyűjtőpontokat. Az adományokat november 28-án, szombaton 10 és 
17 óra között várják. A felajánlható adományok idén is tanszer, higiéniai 
eszközök, valamint új vagy nagyon jó állapotban lévő játékok lehetnek. 
Az összegyűlt felajánlásokat még karácsony előtt juttatják el a nélkülöző 
gyerekeknek. Idén több, kisebb csapatban viszik házhoz a csomagokat, az 
egész Gyergyó-medencét lefedve. (Hegyi Zsuzsánna)

• RÖVIDEN 

• Idén is lesz koraszülöttek hete Székelyudvarhelyen: 
a ma kezdődő rendezvénysorozat alkalmával ugyan a 
megszokott személyes találkozásokra, beszélgetések-
re nem kerülhet sor, ám lényegében a kezdeményezés 
idén is változatlan lesz. A cél felhívni a figyelmet a kora-
babák és családjuk helyzetére, nehézségeire.

Az újszülöttek 1%-a

A székelyudvarhelyi kórház-
ban évente átlagosan mintegy 
1100–1200 újszülött jön világra, 
jellemzően egy százalékuk idő 
előtt. Az előírások szerint az 
1500 grammnál kisebb súllyal, 
valamint a 32. terhességi hét előtt 

világra jött babákat a marosvásár-
helyi megyei kórházba szállítják 
(mivel az ottani neonatológiai 
osztály rendelkezik a kezelésük-
höz szükséges felszerelésekkel), 
a jobb egészségi állapotban lévő 
koraszülötteknek pedig Székely-
udvarhelyen viselik gondját. 




