VÁNCSA
KATÓ
Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem!
Mit ér hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem!
VÁCI MIHÁLY

Ám nem csak holmi érzés,
de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég - a Világért!
Több kell: - a nemzetért!
Nem elég: - a Hazáért!
Több kell most: - népedért!
Nem elég - Igazságért!
- Küzdj azok igazáért,
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!

Váncsáné Molnár Kató a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett 1971-ben, felsőfokú tanulmányait a marosvásárhelyi Testnevelő Főiskolán kezdte, majd a bukaresti
Testnevelés- és Sportakadémián fejezte be.
Már a líceumi évek alatt a sepsiszentgyörgyi kosárlabdacsapat tagjaként, mind ifjúsági, mind B ligás szinten sikeres sportoló volt. Később Marosvásárhelyen A ligás
játékos s ezzel párhuzamosan jól teljesít pedagógustanoncként és élsportolóként is.
A teljesítménysportban megtanult kitartó munkát és győzni akarást a pedagógiai
pályafutása alatt is gyümölcsöztetni tudta.
1975-ben kihelyezik a hidvégi, majd illyefalvi általános iskolákhoz, és ezt követően a
sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub kosárlabda szaktanáraként több mint 35 éven
keresztül folytatja tevékenységét.
Mint pedagógus nemcsak a kosárlabda fortélyainak átadására fektette a hangsúlyt,
hanem fontosnak tartotta a gyerek egyéniségének a fejlődését is. Így sikerült nem-
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zedékeken át elérni, hogy diákjai nemcsak a sport, hanem tanulmányaik terén is
kitűnő eredményeket értek el.
Sepsiszentgyörgy Váncsa Kató által mindig képviseltette magát az országos leánykosárlabda élmezőnyében, mind gyerek és ifjúsági, mind felnőtt szinten. Több
dobogós és bajnoki címet ért el a 2007–2008-as felnőtt bajnokságban a Mikes ISK
néven, irányítása alatt a csapat Román kupát és bajnoki ezüstöt nyert. A Román
Kosárlabdaszövetség értékelve eredményes munkáját, felkérte 2 éven át a Román
Ifjúsági Leányválogatott felkészítésére az EB selejtezőre. De nemcsak ő, hanem számos tanítványa is országos válogatott keretben szerepelt.
A Tanügyminisztérium is elismerte sikeres pedagógusi tevékenységét, és a Tanügyi
Érdem Lovagrend fokozatával tüntette ki.
Szervezői képességét a Mikes Kelemen Elméleti Líceum mellett működő Iskolás
Sportklub felelős tanáraként 6 éven át bizonyította.A Váncsa Kató által kiépített belföldi és külföldi kapcsolatok révén a kosaras lányok részt vehettek számos hivatalos és barátságos versenyen, ahol nemcsak a sportolásra nyílt lehetőségük, hanem
megismerhették a különböző népek kultúráját, történelmét, ezzel is erősítve magyar nemzeti tudatukat.
Volt diákjai úgy emlegetik Kati nénit, mint azt a pedagógust, akitől megtanulták a
csapatmunka szellemét, a győzelem ízét, a kudarc átélését, és nem utolsósorban a
küzdeni akarást. Pályatársaival (edzők, játékvezetők, versenybírók stb.) való viszonyában is az egyén tisztelete, az értékek elismerése, a társaktól való tanulni akarás,
a szerzett tudás és a tapasztalatok kölcsönös átadása, másokkal történő megosztása jellemzi.
Váncsa Kató férjével, Váncsa Alberttel Sepsiszentgyörgyön hagyományt teremtett a
kosárlabda oktatásával, de az e téren elért eredményeik mellett fontos szerepet játszik életükben a család is. Háromgyerekes szülőkként is helytálltak, és most már
boldog nagyszülők.
Oktatói-nevelői munkájának eredményessége, sokrétűsége és színvonala kötelez,
hogy javasoljam az RMPSZ Ezüstgyopár-díjára.
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