DIMÉNY
OLGA
…azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Ezek a sorok Dimény Olga testnevelőtanár emberi, pedagógusi hitvallását fejezik ki.
Ő emberként, tanárként mindig a legmagasabbra helyezte a mércét a szó konkrét
és átvitt értelmében egyaránt.
Valamikor a hetvenes évek elején ﬁatal tanárnőként észrevettem a magyar irodalom iránti rajongását, nagy átéléssel tolmácsolta a verseket, ilyenkor forrásszínű
kék szeme szikrázott, most is hallom szájából Horváth István szavait: „Amit nem
kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni.” S pár év múlva ezt a lányt testnevelő
szakos tanárkollégaként láthattam viszont, hiába, Dimény János vonzása erősebnek bizonyult, pedig lehetett volna kitűnő irodalomtanár is.
Egész pályafutását a gyerekek okos szeretete, a szakmaiság, az igényesség és a
határtalan munkabírás jellemzi. Évek során sok száz botorkáló kisgyerek vált keze
alatt kulturált mozgású, magabiztos és akaraterős csinos hölggyé, meglett férﬁvá,
találta meg helyét az élet sok területén.
Karizmatikus pedagógus egyéniség, akinek évtizedek óta kitartó robbanó energiája,
kiváló szakmai felkészültsége a gyerekek sokaságát mozgósítja.
A torna, az aerobik, a sporttánc, az akrobatikus tánc, a mazsorett és a látványtánc
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nagymestere. Csoportjaiban óvodától a középiskoláig sok száz gyermek tevékenykedik, kitartó konoksággal versengve egymással és önmagukkal.
Legnagyobb megvalósítása talán az a változás, amely a kis óvodás imbolygó lépései és az érettségire készülő ﬁatal céltudatos határozottsága közt van. Munkája
egész Erdővidékre kisugárzik. A környező falvakból áldozatot nem kímélve hozzák a
gyerekeket a szülők, hogy Dimény Olga csoportjaiban tanulhassanak. És nemcsak
mozgást, de tartást, munkabírást, pontosságot, kitartást, céltudatosságot. Nem véletlen, hogy az Olgi néni iskolájába járó – ahogyan azt csaknem két évtizede nevezik
az erdővidékiek – gyerekek köréből kerülnek ki a vidék iskoláinak legjobb tanulói.
A tanárnő által irányított tánc-, moderntánc-, sporttánc-, mazsorett- és látványtánc-csapatok bekapcsolódtak a megyei, országos és nemzetközi vetélkedők küzdelmeibe. Sikeresen képviselték városunkat, megyénket a megmérettetések hoszszú során. Tanítványai több megyei, megyeközi és országos bajnoki cím büszke
tulajdonosai. Hosszú lenne felsorolni a csaknem két évtized során összegyűjtött
országos és nemzetközi díjakat. Csak a legutolsókat emelném ki . A 2010 júniusában Kaposváron megrendezett látványtánc Európai bajnokságon két kategóriában
aranyérmesek az általa felkészített tanulók. 2011-ben is a az Európai bajnokság
díjazottai, mérlegük egy arany minősítés és egy III. hely
Tizenöt évig igazgatóként, a jelen tanévben tagintézmény-vezetőként irányítja a
baróti Tanulók Klubja tevékenységét. Munkáját dicséri a felújult Tanulók Klubja, a
Barót városi Szabadidős Klub, amelynek választott neve, a Zsibongó is mondja, élet
van benne, nyüzsgés-mozgás és sok-sok munka. Okosan és hasznosan tölthetik
itt gyerekeink szabadidejüket. Vezetése alatt bábosok, gokartosok, népi táncosok,
faragók, elektrósok igazi otthona, Erdővidék egyik rangos és közkedvelt oktatási
intézménye lett a Tanulók Klubja.
A népi hagyományok ápolása terén is kiváló a tevékenysége. A tanulók klubja mellett létrehozta az Ördögszekér néptánccsoportot, Nagybaconban a Pásztortűz néptánc együttest. 2010 májusában megrendezte a Barátság tánclépésben nemzetközi
néptánc-fesztivált és -tábort, ahol öt ország képviseltette magát. Kodály Zoltánnal
vallja: „nekünk nemzeti ügyünk a tánc is, mert ahogy benne a magyar karakter kifejezésre jut, az valami eredeti és sajátos, mással nem pótolható. Nélküle hiányos
a magyar jellemvonások sora.”
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Íme valós tartalmat nyert Dimény Olga munkája nyomán a Kosztolányi-vers által
kifejezett óhaj. Sok baróti, erdővidéki tanuló érezhette nyakában az érmek jóleső
melegét. A felvidéki Párkánytól a délvidéki Törökbecséig, Bécsen, Budapesten, Kaposváron, Nagykanizsán, Aradon, Temesváron át a moldovai Oneştien, de Olteniţán,
Bukarestben és a Moldovai Köztársaság fővárosában, Chişinăuban is meghordozta
tanulóit, s arra is volt energiája, hogy megmutassa nekik a bukaresti és budapesti
parlamentet, az aggteleki barlangot, a Csodák Palotáját, a felvidéki jégbarlangot
Obscsinán, a nemzet temetőjét Mohácson stb., szinte felsorolni is lehetetlen.
Erős székely-magyar identitástudatától, szülőföldszeretetétől vezérelve állíttatta a
nyergestetői kopjafaerdőben intézménye kegyeletrovó kopjafáját. Csoportjai március 15-i, szoboravatási, megemlékező ünnepségek állandó szereplői nemcsak Baróton, hanem Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Udvarhelyen, Marosvásárhelyen is.
A gyerekek imádják, nagymamaként tudom, hogy amit Olgi néni mond, az szent, s
a bőröndnyi szereplőruhát szó nélkül cipeljük a kiszállásokra. Sokszor leírtam és
elmondtam a szülők és a magam nevében hálámat, mert amit ő tesz, szerintem
megismételhetetlen. Boldogok lehetnek azok, akiknek gyerekei részesei lehetnek
oktatásának. Az ő tanítványai tiszták és egyenes gerincűek – már ez is óriási – az
aranyérem csak ráadás, de jóleső ráadás.
Kívánom, hogy még sok erdővidéki gyerek élhesse meg általa a szereplés örömét,
a nyertes büszkeségét, hogy testben és lélekben egészséges, harmonikus ember
lehessen.

TATÁR ZSUZSÁNNA
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