MOLNÁR
JÁNOS

Az eredményért
harcolni kell!

M

olnár János köztiszteletben álló nyugdíjas pedagógus, a Gyergyói-medence sportmozgalmának
aktív résztvevője. Munkássága kiemelkedő és
példaértékű.
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert
a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit
optimizmusa.” (Karácsony Sándor)
Talán a legjobban ez az idézet jellemzi Molnár János matematikatanárt. 1970 óta tanít, kezdetben Csíkszentgyörgyön,
ahol a síoktatás mellett fotókört is vezetett. 1974–1978 között
iskolaigazgató Csíkbánkfalván. 1978 óta a gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola matematikatanára,
1980–1989 között igazgatója is volt.
Felesége, Lenke szintén a tanügyben dolgozott román nyelv
és irodalom szakos tanárként. Két gyermekük született:
Bálint Melinda Andrea kántor-tanítói diplomával a községközpontban, Gyergyóújfaluban tanít. Veje, Bálint István
szintén kántor-tanítói diplomával Gyergyóújfaluban tanít és
a gyergyószentmiklósi református gyülekezet kántora.
Molnár Attila a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem fotó-video szakán szerzett mesteri fokozatot, 2013 novemberében sikeresen doktorált.
1992–2012 között kisebb megszakítással az RMDSZ helyi
elnöke, 1992–2012 között önkormányzati képviselő. A közbirtokosság újraalakulása óta annak titkára.
Több mint negyvenhárom év pedagógusi, közösség- és kultúraszervezői tevékenység után 2013-ban nyugdíjba vonult.
Molnár János legfőbb jellemzője példaadó élete. Példakép
volt a matematika tanításában, a sportban, emberségben, a
nemzettudat megőrzésében, a hitéletben, valamint a tekerőpataki szokások és hagyományok éltetésében. Közel 800
gyermeket oktatott. Kötelességének érezte, hogy a gyermek-
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nek gyökeret és szárnyakat adjon. Szerette, tisztelte tanítványait,
velük szemben igényes, következetes volt. Szigorú tanárként a
tananyagot mindig megkövetelte. Feladatát nagy ambícióval,
rendkívüli lelkesedéssel végezte. Munkája révén mindig elnyerte tanítványai bizalmát. Eredményeinek bizonyítéka az, hogy
számos tanítványa választotta a matematika-fizika szakos tanári
pályát. Mérnökök, kutatók, informatikusok köszönhetik Molnár
Jánosnak, hogy megszerettette, megtanította nekik a matematikát, és ma sikeres, megbecsült szakemberek lehetnek.
Néhány év kivételével nyugdíjba vonulásáig folyamatosan osztályfőnök is volt. Már kisgyermek kora óta sportol. Kezdetben
a sífutás és a síugrás volt a kedvenc sportága. A középiskolában
Elekes Antal volt az edzője. Tanárként kézilabdát is tanított. Egy
erős kézilabdacsapatot szervezett, ez Alcsík legerősebb csapata
volt, amellyel részt vett az Előre-kupán. Veterán atléta. Keresztes
Gyula érdemes veterán atléta ösztönzésére kezdett rendszeresen versenyekre járni. Az utóbbi tizenöt évben több mint 200
versenyen vett részt atlétikában és sífutásban, 22 versenyen nyert
országos díjat. Három alkalommal vett részt a Veterán Atléták
Balkán Bajnokságán (2007-ben Plovdiv, Bulgária és 2008 Mon
tenegro). 1500 m-es síkfutásban Balkán-bajnokságot nyert, 3000
m-es akadályversenyen a II. helyen, 400 m-es váltóban a III. helyen végzett. 2010-ben Nyíregyházán részt vett a Veterán Atléták
Európa-bajnokságán. Az utolsó 6 évben síkfutásban megnyerte
az országos bajnokságot.
Bukarestben 2009. március 7-én a Veterán Atléták Országos
Terembajnokságán új országos rekordot szaladt 400 m-es síkfutásban és első helyen végzett, akárcsak a 60 m-es gátfutáson. 1500
méteres síkfutásban pedig a második helyen végzett. Szülőfalujának, ahol ősei éltek több évszázadon át, múltját és jelenét tanulmányozza. Nagy segítséget nyújtott a falu monográfiájának megírásában, különösen gazdag sísport múltjának bemutatásával.
Sportdíjai: több mint 200 érdemoklevél, 60 érem, 25 kisebb-nagyobb serleg van a gyűjteményében. Mindig is csodáltam
kitartását, erejét, tenni akarását tanítványként, majd kollégaként
is. Lehet és kell is tanulni Molnár Jánostól, aki 65 évesen fiatalos
lendülettel tevékenykedik, naponta 2-3 km-t szalad. Örökmozgó,
vállalkozó szellemű ember. A Pro Tekerőpatak Egyesület alapító
tagja és elnöke. Alapító tagja az Erdélyi Fotográfia Múzeumért
Egyesületnek.
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„Akkor hozod ki a legjobbat a másikból, ha magadból a legjobbat
adod.” (H. Firegtone)
Ez Molnár Jánosnak sikerült. Maradandó értékű életművet
alkotott. Lelkesen, szakszerűen tanított, nevelt. Nagy közösségi
feladatokat vállalt önzetlenül, számos sportrendezvény kezdeményezője, szervezője volt. Szívünkből kívánjuk, hogy még sok
éven át örülhessünk Molnár János tanár úr példamutató tevékenységének.

kolumbán csilla
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