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POP
JENŐ

Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy olyan kollégáról, szaktársról írjak
laudációt, akit emberileg, szakmailag egyaránt tisztelek, csodálok, példaértékűnek tartok. Pop Jenő kollégámról William Arthur Wardt egyik idézete jutott eszembe: „A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár
demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” A kollégámra az idézetben felsorolt
jellemzők közül csak az első nem vonatkoztatható, hiszen tanári személyiségét, attitűdjét, oktatási és értékelési módszereit figyelembe véve, a tanulók és
szülők visszajelzéseinek tükrében kétségkívül bizonyult jó, kiváló és nagyszerű
tanárnak egyaránt.

Pop Jenő, első egyetemi végzettségét tekintve, nem tanárnak, hanem mérnöknek készült
(ebben a szakmában dolgozott több éven át), a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Geológia és Geofizika mérnöki karán végzett. A későbbiekben úgyszintén a Bolyai egyetemen szerzett földrajz szakos oklevelet. Harmadik egyetemként a bukaresti Hyperiont
választotta, ahol közgazdaságtant tanult a Filozófia és társadalomtudományok karon.
Pedagógusi pályáját 1993-ban Gyergyószentmiklóson kezdte. Tanított a Kós Károly Általános Iskolában, 2020-as nyugállományba vonulásáig pedig a Salamon Ernő Gimnáziumban földrajzot, vállalkozástant és közgazdaságtant.

Mint földrajz- és közgazdaságtan tanár kiváló szakmai felkészültségről, naprakész tudásról, nagy általános műveltségről győzte meg a tanórákon és más közös tevékenységeken
a diákjait. Munkáját komolyság, igényesség, precizitás jellemezte. A tananyagot mindig
a változások, az új követelmények szellemében alakította, aktualizálta. Lényegre törő
órákat tartva nem veszett el a részletekben, viszont érthetően, követhetően, logikusan
felépített gondolatmenetet követve oktatott, magyarázott. A kötelező tanórák mellett
rendszeresen tartott érettségi és versenyfelkészítőket tanítványainak. A vizsgákon elért
magas osztályzatok, a különféle versenyek számos dobogós helyezései bizonyítják, hogy
sikerült megszerettetnie tanítványaival az általa oktatott tantárgyakat, hatékonyan felkészítve őket a megmérettetésekre. A legjelentősebb versenyek között említhetjük a földrajz
megyei olimpiászt, ahonnan diákjai több alkalommal tértek haza I., II., III. helyezésekkel.
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elnevezésű gazdasági vetélkedők. Talán egyik legkiemelkedőbb sikere az az első helyezés,
amelyet az általa felkészített diák a Debrecenben megszervezett Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny Nemzetközi szakaszán ért el.

Kiegyensúlyozott, nyugalmat, bizalmat árasztó egyéniség, aki sosem veszítette el önuralmát a legnehezebb helyzetekben sem. A tantestület gyűlésein mindig jó néven vettük
a megoldandó problémákkal, feladatokkal kapcsolatos meglátásait, javaslatait, amelyeket
bölcs, körültekintő, higgadt gondolkodás és sok élettapasztalat vezérelt. A gimnáziumban
való aktív jelenléte biztonságérzetet adott a közösségnek, mert nemcsak pedagógusként
volt szakmailag kiválóan felkészült, hanem otthonosan mozgott az adminisztráció és jog
világában is. Emberségéből, nyitottságából, jóindulatából fakadóan sosem tapasztaltunk
nála rosszindulatot, hanem megértéssel, segítőkészséggel fordult kollégái, tanulói felé
egyaránt. Hatékonyan együtt tudott működni a közösséggel. Mindig nagyvonalú volt, elfogadta a kihívásokat, érdeklődött az új technológiák, módszerek iránt. Figyelemre méltó
az üzleti érzéke is, szívesen foglalkozott piackutatással. Talán épp ezért tudott érdekes,
motiváló, gyakorlatias gazdaság- és vállalkozástan órákat tartani, versenyekre, valamint
gazdasági pályaválasztásra ösztönözve így sok tanítványát.

Pop Jenő kollégánk egyik nagy érdeme, hogy szakmai sikerei, eredményei, elismertsége
mellett meg tudott maradni annak, ami napjainkban, furcsa világunkban felbecsülhetetlen érték: embernek. Olyan embernek, akit a gimnázium vezetősége, kollégái, diákjai
a tudása, nagy élettapasztalata, bölcs észjárása, sajátos humora mellett szerénységéért,
együttműködéséért, segítőkészségéért tiszteltek. És talán azért, mert részéről is kölcsönös
volt a tisztelet munkatársai, diákjai iránt. Tevékenységét, munkáját az értelem mellett a
szív is vezérelte: a folyamatos tanulás és tanítás iránti elköteleződés, lelkesedés. Olyan
tanár volt, akire találó a következő idézet: „Ahhoz, hogy jó tanár légy, nem a legmodernebb
technológiára van szükséged, vagy a legszebb tanteremre és megjelenésre. Amire igazán szükséged
van, az a tanulás és tanítás iránti szenvedély. És a szív, amivel minden diákot szerethetsz, aki
a tantermedbe lép.”

A Salamon Ernő Gimnázium közössége nevében gratulálunk Pop Jenő kollégánknak,
hiszen szakmai tudása, az évtizedek során végzett lelkiismeretes munkája, eredményei,
emberi értékei példaértékűek és méltóvá teszik az Ezüstgyopár díjra.
barabás gyöngyvér,
márton veronika

