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römmel és a megtiszteltetés érzésével fogadtam a
felkérést, hogy méltassam iskolánk igazgatójának,
Dimény Jánosnak a munkásságát. Nem könnyű
feladatra vállalkoztam, mert rendkívül sokoldalú, gazdag
életművet maga mögött tudó és még mindig új kihívásokkal
szembenéző, vállaló pedagógus egyéniségéről kell szólnom.
Dimény János 1950-ben Lemhényben pedagóguscsaládban
született. A hároméves orosz fogságot, sebesülést túlélt igazgató-tanár édesapa és tanítónő édesanya egy életre feltarisznyálták a tudás, a könyv szeretetével. Ebben a családban a
tudás, a munka, a hit és a szeretet értékrendje uralkodott.
Nem véletlen, hogy Dimény János életében, oktató-nevelő
munkájában is ezek a kulcsszavak. Az 50-es évek káderpolitikája a pedagógusokat is kénye-kedve szerint mozgatta,
édesapja Lemhényben, Papolcon, Ozsdolán irányította,
szervezte, vezette az általános iskolákat, így Dimény János
fiatalsága Felső-Háromszékhez kötődik. Kézdivásárhelyen
érettségizett, majd édesapját Nagybaconba helyezték, és így
lett immár ő is „tősgyökeres” erdővidéki.
A 70-es években végezte el a bukaresti testnevelési egyetemet, majd akadémiát, és országos első helyezettként nem élt
az előnyösebb kihelyezési lehetőségekkel, hanem Nagybaconban kezdett tanítani 1976. szeptember 1-jétől. Fiatalos
lendülettel kezdte el a munkát. Igazi sportmozgalmat hívott
életre Nagybaconban. Sportpályát, tornatermet építettek és
megszerettette a falusi gyermekekkel a sport, a testmozgás
örömét. Kis tornászai, atlétái, focistái a 80-as évek megyei és
országos bajnokai között voltak. Egyik kezdeményezője és
szervezője volt az 1983-ban újraindított Kovászna megyei kerékpáros mozgalomnak, amely 1998-ig működött Románia,
Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság
útjain. Több mint 1300 km-t karikázott az általa vezetett
tanulókkal.
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1984–90 között a Nagybaconi Általános Iskola igazgatója volt,
1991-től napjainkig a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont vezetője,
ahol közel harminc éve tölt be igazgatói munkakört. Folyamatosan képezi magát, I. fokozatú tanár, posztgraduális képzések
során vett részt, oktatásmenedzsmentből szerzett mesterfokozatot, valamint nemzetközi felnőttoktatási szakértő.
A sors külön ajándékának tartom, hogy ott lehettem mellette,
amikor a lázas 90-es évek elején elhatároztuk, hogy hagyományt
teremtünk, iskolánkat bekapcsoljuk az erdélyi nagy múlttal
rendelkező intézmények sorába. A névválasztás után szobor- és
zászlóavatással hitelesítettük iskolánkat. Azóta is, az egyre szűkülő anyagi lehetőségek ellenére, folyamatos az iskola felújítása,
szépítése, akárcsak a két régi épületé, a konfekciós, a mechanikai, valamint az asztalosműhelyé. Jelenleg az iskolaudvar
felújítása zajlik, ami impozáns teret biztosít az évenkénti iskolai
ünnepségeinknek (évnyitás, évzárás, kicsengetés). A „kopjafaerdő” bizonyítja, hogy múlt és jelen együtt van, a nagy elődök
példája kötelez. A faragott székely kapu befogadja és elbocsátja a
nemzedékek sorát.
Mindez az oktató-nevelő munka elengedhetetlen külső kerete,
amit tartalommal kell megtölteni, és ezt csak jól szervezett csapatmunkában lehet végezni: a tanár–gyermek–szülő a tanítási
folyamat három alaptényezője, mindegyik a maga jól meghatározott feladatkörével.
Iskolánkban 613 diák tanul 33 osztályban, 56 pedagógus irányításával, akiknek munkáját 13 főből álló kiegészítő személyzet segíti. Az itt folyó oktatómunka igen sokrétű. Mivel egy kistérség,
Erdővidék egyetlen középiskolája vagyunk, fel kell vállalnunk az
elméleti oktatás mellett a szakoktatást, sőt a látogatás nélküli és
a posztliceális képzést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását is.
A fentiekkel csak ízelítőt kívántam nyújtani abból a munkából, amely iskolánkban folyik, amelynek tervezése, irányítása,
vezetése, ellenőrzése az iskola igazgatójának, Dimény Jánosnak
a kezében összpontosul. Immár huszonhárom éve folytatja ezt
a tevékenységet, nagy munkabírással, nagy ügyszeretettel. A
céltudatosság, a kitartás, a „csakazértis” vállalni és megvalósítani Dimény János munkamoráljának alapja. Pályája során
választhatott volna az előnyösebb nyugati lehetőségek közül,
de ő itthon maradt. Az igazi pedagógus munkájának alapelve a
szeretet. Megértő, érző, de elvszerű szeretettel kezeli a naponta
felmerülő konfliktushelyzeteket. Nem véletlen, hogy szükséges-

E Z Ü S T G Y O PÁ R | 2 015
ezustgy_15_jo.indd 31

31
2015.10.01. 0:38:54

nek látta, hogy emléket állítsunk fiatal mártírhősöknek (Moyses
Mártonnak, iskolánk tűzhalált halt volt tanítványának, a lengyel
Ian Pallacknak, valamint a budapesti Bauer Sándornak). Az ő
példájukkal is nevelni akar. Mai fiataljaink áldozatvállalását
nem a fentiekhez hasonló tragédiákkal, hanem a mindennapok
szorgalmas munkájával kell hitelesíteni. A matematikatáborok,
az országos szintű magyar irodalmi műértelmező versenyek,
tudományos diák ülésszakok, az immár 18. alkalommal megszervezett nemzetközi Tánc- és Tornaverseny nem valósulhatott
volna meg az igazgató, Dimény János hathatós segítsége nélkül.
Az ő érdeme, hogy olyan nagy személyiségek méltatták figyelemre iskolánkat, mint Toró Tibor atomfizikus, vagy Sólyom
László, Magyarország volt köztársasági elnöke. Évek óta testvériskolai kapcsolatot működtet a magyarországi Zirc, Dabas,
Pápa, Komló, Zalaegerszeg, valamint a szlovákiai Karva települések iskoláival, aminek felbecsülhetetlen erkölcsi hozadéka van
mind a gyermekek, mind az iskola számára.
1998-tól napjainkig a Baróti Szabó Dávid Alapítvány kuratóriumának elnöke. Megalakulása óta aktívan részt vesz a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének munkájában. 1992-től a
szervezet Erdővidék területi alelnöke, majd 1999-től területi
elnöke, később az országos elnökség tagja.
A teljesség igénye nélkül próbáltam felvázolni ezt a gazdag
életutat (40 év oktató-nevelő munka, amelyből 30 év igazgatói
tisztség), az alázatos szolgálatot, áldozatvállalást, segítőkészséget, az új, a korszerű befogadásának képességét, széles körű
tájékozódást, olvasottságot, műveltséget, amelyek Dimény János
jellemzői.
Emberi-pedagógusi arcélét Reményik soraival összegzem:
„Sok lélek alatt legyek a tutaj
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.”

tatár zsuzsanna
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