TROMBITÁS
JENŐ
A megfelelő embert a megfelelő helyre.

Trombitás Jenő Miriszlón született, Fehér megyében. Példaképének szüleit tartja,
akik a híres nagyenyedi tanítóképzőben végezték tanulmányaikat, ott ismerkedtek
meg, majd lettek előbb a miriszlói, majd az árpástói magyarság elismert pedagógusai. Fiúk, bár bányamérnöknek tanult, nem lett mentes az oktatás varázsától, hisz
szülei átadták a népnevelés szeretetét, már az anyatejjel. Az első egyeteme befejezése után Vársonkolyosra helyezik, de hamarosan hazajön édesapja és gyerekkora
szeretett falujába tanítani.
1993-tól tanít és tanul folyamatosan. Elvégzi közben a kolozsvári műszaki egyetemen az informatika szakot, utána a földrajz szakot, és Bukarestben a környezetvédelmi egyetemen ökoturizmusból szerez mesteri képesítést. A természet szeretete
meghatározó munkájában, hisz diákjaiba is beoltotta a környezetük szeretetét, annak védelmét. Ezt csak úgy lehet Trombitás Jenő szerint, ha a tanulók megismerik saját vidéküket, annak páratlan szépségét. Gyakran kirándul diákjaival, mert
szerinte a megismerési folyamat alapja az észlelés, tapasztalás, erre alapoz a tanítás során. Tanulmányozza velük a karsztvidékek formakincsét, a mészkövekben
megjelent domborzati formákat, szerinte így számtalan ismeretet gyűjthet bármelyik diák, amit a tanórán nem mint szemléltető eszközt lát, hanem tapasztalatot és
élményt szed elő saját tarsolyából.
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Diákjaival öt nemzetközi versenyen vett részt. Csapatban három első, egy második
és egy harmadik helyet nyert. Hazai versenyeken is részt vettek nagy sikerrel.
Csodálni való szakmai törekvése és életútja. Kutatómunkája nemcsak szűkebb környezetében zajlik, hanem elér szerte Európán át Afrikáig. Szakmai kutatócsoportokban dolgozott a következő országokban, helyeken: Törökország, Görögország,
Andalúzia, Atlanti-óceán, Tunézia, Velence, Marseille, Szlovákia, Magyarország,
Benelux államok, Horvátország, Szerbia. Kutatott vízben és hegyek között, tanult a
természettől felhasználva a gyarapodó tudása eszközeit. Ennek eredménye ötvenkilenc szakdolgozat lett, melyeket a szakma prominensei nagyra értékelnek itthon
és határon túl egyaránt. Munkáival jelen van nemzetközi és hazai konferenciákon,
kongresszusokon, szimpóziumokon, egyetemi központokban.
Szakmai laudációjához feltétlenül hozzá kell tartozzon, hogy diákjai javaslatára lovaggá ütötték Trombitás Jenő tanár urat. Alkalmuk volt megismerni kirándulásokon, közös környezetvédelmi munkálatok során és falubeliként egyaránt, és úgy
döntöttek, hogy ők is jutalmazzák mosolygó tanárukat egy javaslattal. Írtak Varsóba,
a mosolylovagok rendjéhez, megírták, hogy valahol Romániában, egy aprócska településen a Szamos mentén van egy különleges tanár bácsi, aki mindig mosolyogva
néz a gyerekekre. Akár a mesében, egy sereg lovag jött a világ minden tájáról Árpástóra, ahova kigyűlt az iskola apraja-nagyja, s láthatták, hogy igen, a mosolynak
is lehet lovagja. Trombitás tanár urat Mosoly lovaggá avatták. Tudni kell a rendről,
hogy csak a gyerekek javaslatai alapján lehet valaki is ilyen nemes lovag. Később a
tanár bácsi, Románia mosolyának a képviselője lett a Varsói Kapitóliumban.
Kollégaként, szakmai önéletrajzának ismerőjeként és szórványsorstársként javaslom Trombitás Jenő pedagógust az Ezüstgyopár kitüntetésre, mert szakmai törekvése, elért eredményei és emberi volta méltán példaadó lehet minden kollégának.
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