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MotNÁRNÉ VAcztAVEK KATALIN

Molnárné Vaczlavek Katalin Egerben a Ho Si Minh Tanárképző Főĺskola biológía-testnevelés szakán

szerezte meg diplomáját 1980-ban.

Ez év augusztusától a dorogi Zrínyi llona Általános lskolában testnevelő tanárként kezdte el munkáját

felső tagozaton. Az intézményben 40 évig folyamatosan állományban volt.

Munkáját lelkiismeretesen végezte. lgyekezett a kollégákkal, szülőkkel együttműködve, a gyermekek

érdekeit figyelembe véve dolgozni. Munkája során mindĺg nagy figyelmet fordított a tehetséges

tanulók foglalkoztatására, versenyeztetésére, a minőségi és versenysport utánpótlás rendszerébe

történő irányítására. Edzéseket, tömegsport foglalkozásokat vezetett. Mindig fontos feladatának

tartotta a gyógytestnevelésre járó tanulók és a teljes felmentett tanulók foglalkoztatását is'

Futóversenyeket szervezett a dorogi óvódás korú gyermekek részére' Később ez a kezdeményezés

beolvadt a városĺ Richter-futás rendezvénysorozatába.

15 éven keresztül szervezte a Zrínyi Napok keretében a városi játékos sportvetélkedőket a három

dorogĺ iskola 5. és 6. osztályos tanulóinak.

1992 és 2002 között a felső tagozatos tanulók nyári táborainak spotvezetője és sportprogram felelőse

volt. Segítő munkát végzett a természetkutató szakcsoportban is. 1998-ban a város hagyományőrző

és helytörténeti m u nkáját Pro U rbe-díjjat juta lmazta.

Az ,,Utak és Esélyek Tanoda" dorogi csoportjának munkáját színes programok szervezésével segítette.
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Állandó résztvevője volt tanítványival a városĺ diákolĺmpiaĺ és egyéb sportversenyeknek. A helyi

sportrendezvényeken kívül dĺákjait és kolléganőít rendszeresen vítte lovagolnĺ, korcsolyázní. Részt

vettek a fővárosban az őszi Coca-Cola, a tavaszi Flóra, a T-Home Vivicittá futó és gyalogló

fesztiválokon. Ktjlön gondot fordított arra is, hogy veltik tartsanak a felmentett és mozgássérült

tanítványaĺis.

A testnevelés tanítása során mindíg fontos volt számára a gyerekek ,,győzelemre" nevelése, de az

,,egészségre" n evel ést m ég fontosa bbna k ta rtotta.

Mindĺg próbálta a tanítványait nagy létszámban motiválni, aktivizální és rendszeres testmozgásra

szoktatni. Az elmúlt évekre vísszatekĺntve ez sikerült is' A városi tömegsport futóversenyeín díákjai

nagy számban vettek részt és jelentős sikereket értek el. Pár évvel ezelőtt ískolánk lett a

legsportosabb intézmény Dorogon.

Fontos volt számára a testnevelés tanítása során a sport elméletének átadása a tanulók részére.

Kidolgozott olĺmpiatörténeti munkaanyaggal számos diákot nyert meg a sport céljainak.

osztályfőnöki munkájában mindĺg arra törekedet, hogy tanulói személyiségét sokoldalúan fejlessze.

Természetesen nem egyedül, hanem szoros kooperációban a kollégákkal és a szülőkkel. Közös

szabadidős programokkal, kírándulásokkal és színházlátogatásokkal igyekezett igazi

osztá lyközösséget kovácsol n ĺ.

Rendszeresen felkészítette a tanárjelölteket. Nála végezték gyakorló tanításukat és szakdolgozati

mentorként is tevékenykedett.

Célja az éIet kihívásaira válaszolni képes és kész, egészséges, edzett, vállalkozni, küzdeni és

alkalmazkodni tudó fíatalok nevelése.

Mindig arra törekedett, hogy munkáját maradéktalanul, becsületesen elássa.

Munkája elismeréseképpen a 2020-as évben a Diáksportért Díjat kapta meg a Magyar Diáksport

Szövetségtő!.
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