DOBOLYI
ALADÁR

D

obolyi Aladár, a jó pedagógus, sportedző laudációja
ott rejtőzik számos volt diák, tanítvány és kolléga
tudatában, szívében. Most, amikor Dobolyi Aladárt
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Kovászna
Megyei Elnöksége Ezüstgyopár-díjra jelöli, méltatására ezekből a rejtett emlékekből ragadok ki néhányat.
Dobolyi Aladár Kézdivásárhelyen született 1951-ben.
1972-ben szerzett edzői diplomát a Bukaresti Testnevelési
Egyetemen, amelyet 2008–2010-ben a jászvásári Alexandru
Ioan Cuza Egyetemen szerzett testnevelő tanári diplomával
egészített ki. 1975-től máig a Nagy Mózes Sportklub edzőjeként tevékenykedett, tevékenykedik. Tanítványai számtalan
eredményéből csak a legfontosabbakat emelem ki:
- 16 országos bajnoki cím, több tucat ezüst- és bronzérem;
- 6 Balkán-bajnoki cím, több dobogós helyezés;
- 2009-ben Európa-bajnoki bronzérem.
E kiváló eredményeknek köszönhetően Dobolyi Aladár
2002-től 2012-ig az utánpótlás-, serdülő és ifjúsági országos
asztalitenisz-válogatott edzői munkáit is végezte. Ami ezek
mögött rejtőzik, azt nehéz leírni, megfogalmazni. Hiszen
ahhoz a szerephez, melyet Dobolyi Aladár betöltött, olyan
egyéniség, olyan tulajdonságok szükségesek, amelyeket pontosan körülírni nehezen lehet. Ha mégis megnevezném, körülírnám, így lehetne megfogalmazni: emberség, lelkesedés,
lélek, adni tudás, adni akarás. Mert mi kell ahhoz, hogy egy
sportoló – vesztésre állva, fizikai képességei fogytán – meg
tudja sokszorozni erejét, akaratát, hogy végül győzzön? Egy
Mester és annak az erős hite, akarata, szeretete. Az évekig
tartó edzések közben kialakult szoros emberi kapcsolatok,
bizalom. A ki sem mondott, de mégis megértett üzenetek,
biztatások felfogásának képessége. Az egy hullámhosszon
való működés titokzatossága.
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„Ali bácsi” mindezt tudta, tudja nyújtani a tanítványainak. És
nyújtja barátnak, kollégának, az egész közösségnek. Számára a
kimondott szó egyenlő a tettel, a bizonyossággal. Ezek a tulajdonságok teszik Dobolyi Aladárt egyedivé, utánozhatatlanná,
igazi Mesterré.
Hosszasan lehetne méltatni pedagógusi, emberi nagyságát, de
hiszem, hogy az igazi laudáció bennünk, az élményeinkben és
emlékeinkben létezik. Reménykedünk abban, hogy Dobolyi
Aladárt jövőben is ott láthatjuk iskolánk folyosóján, a tanáriban,
a diákok körében, az edzőteremben.
Kedves Aladár! Tevékeny, örömökben, további sikerekben gazdag éveket kívánunk! Gratulálunk eredményeihez, és köszönjük
készséges segítő, oktató-nevelő munkáját!

nagy tamás
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