Hodor Teréz

„Legnagyobb
dicsőség itt e
földi létben,
Ember lenni
mindig, minden
körülményben.”

Ha az ember követi az

A sikeres vizsga után ősztől Kéz-

idézetben megfogalmazottakat, már

divásárhelyen kezdte, majd négy

sokat tett a társaiért és a világért

év múlva ugyanott fejezte be az

– mondta Teri óvónéni, amikor arra

óvónőképzőt.

kértem, meséljen pedagógusi pá-

Első kinevezése Galócásra

lyájáról, elindulásáról, munkájáról,

szólt, ahol az Üzemi Napköziott-

aminek

mozzana-

honnak igazgató-óvónőjeként dol-

tában én is jelen voltam. Mindig

gozott, és a rá háruló feladatokat

csodáltam és szerettem, hiszen

komolyan végezte. Jelentős kultúr-

óvodása voltam, majd kollégája, és

munkát végzett a színjátszócso-

a szovátai kulturális életben való

porttal, táncház vezetéssel, a falusi

közös munkánk során még nagyobb

fiatalok nevelésével foglalkozott.

nagyon

sok

tisztelője lettem.

Családi okok miatt egy

Simon Teréz (így ismerte

év múlva Székelyhídra került, ahol

mindenki) 1936. július 10-én szüle-

tanerő híján délelőtt óvodában,

tett

hetedik

délután iskolában tanított. 1956-

gyerekként. A gazdálkodó, szigorú

ot írtak, amikor a határ melletti

édesapa nevelését és tiltakozását

faluból át akart szökni Magyaror-

a pedagógusi szakma ellen erős

szágra. Ennek hatóságilag súlyos

akaratának köszönhetően sikerült

következményei lettek: két évig

kikerülnie, és a felvételi vizsgára

nem mozdulhatott ki a faluból, ahol

kérezés nélkül megjelennie Gyer-

szetetettel tanította a gyerekeket

gyószentmiklóson,

és a falu népét.

Gyergyószárhegyen

ahová

gyalog,

iratok nélkül, futólépésben érkezett.
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Végre szülei hazahozatták, és immár

Nagyszerű humorérzéke, nevetése,

a székelységben, a Sóvidéken, Alsósófalván

viccmondása számtalanszor átsegítette a

tanított, és szabadidejében a közeli Szová-

különböző tragédiákon. Tizenhárom évi öz-

tára járt. Hamarosan férjhez ment, és ősztől

vegység után férjez ment mostani férjéhez,

itt kezdett el dolgozni. A fiatal és ügyes

így lett Hodor Teréz, és nemsokára követ-

óvónénit hamar megismerték, megszerették,

keztek a nyugdíjas évek, amelyek ugyanolyan

és úgy a tantestület, mint a város vezetése

aktívan telnek, mint eddigi élete. A sors ke-

egyre több feladattal bízta meg.

gyeltje, hiszen Hollandiában élő lánya révén

Nemsokára két szép gyerek édesanyja és nagyon sok óvodás pótmamája lett.

időről időre bejárhatják Európát társával, és
tudásszomját immár eképpen csillapítja.

Utóbbit én is tapasztalhattam. A kisgye-

Teri immár 20. éve nyugdíjas (pon-

rekek sosem hiányoztak a színpadról, az ün-

tosan tudom, mert a helyébe jöttem Szová-

nepi előadásokról. Terit nemsokára Szováta

tára), de örök pedagógus maradt. Sok

körzet módszertani felelősévé választották,

generációt felnevelt, mindenkit ismer, és

továbbképzők sokaságán vett részt Kolozs-

mindenki ismeri, sok jó tanáccsal látta és

vártól Bukarestig. Vizsgázott, fejlesztette

látja el a hozzá fordulókat, mindig segítőkész,

szakmai tudását, amit lelkesen adott tovább

bárki is folyamodjék hozzá.

a kollégáknak.

Sokak nevében próbálom meg-

A színjátszás sem idegen tőle, tehát

köszönni, hogy óvónéni volt, és ahogy ő em-

fontos szerepek várták: a Petelei Irodalmi

lékezik, szerinte is megérte annak lenni: „Mi-

Kör, a 90 tagú Pedagógus Kórus tagja, „Ki mit

lyen jó is volt, ha egy meleg kezecske volt a

tud?” versenyek sokszori díjazottja, a Bernády

markomban! Akkor már boldog voltam!”

Közművelődési Egylet alapító és elnökségi
tagja, sok kulturális műsor szervezője, remek

Kívánok neki jó egészséget, még
hosszú nyugdíjas kort, további szép életet!

szavaló.
Fülöp Judit

