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Gödri
Márta

Gödriné Molnár Márta 1945. május 23-án, a második világháború idején, menekülés közben született Keszthelyen, ahonnan a család a veszély elcsitulása után visszatért
Kovásznára. Itt kezdte tanulmányait, majd az első tíz osztály elvégzése után a kolozsvári
Brassai Sámuel Elméleti Líceumban folytatta, egyetemi oklevelet a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetem magyar szakán szerzett.
A nemzet napszámosaként 30 éven át végezte pedagógusi munkáját, az ország különböző pontjain nevelte és tanította, szeretettel egyengette a fiatalság útját. Nyárádszentimrén
kezdte tanári pályafutását, majd mivel első gyermeke megszületése után Marosvásárhelyen
lakott, itt folytatta pedagógusi tevékenységét öt éven keresztül.
1975-ben került haza újra Kovásznára. Kezdetben a vajnafalvi iskolában, majd
a kovásznai általános iskolában tanított két évig, innen került az akkori pionírházhoz, ahol
szövőkört vezetett egy éven át. 1978-ban kezdett a kovásznai Ipari Szaklíceumban, a mai
Kőrösi Csoma Sándor Líceumban magyar nyelv és irodalmat tanítani, és innen vonult nyugállományba 1999-ben.
1990-ben Gazda Józseffel, Fábián Ernővel, Szabó Etelkával együtt megalapították
a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületet, amely a város kulturális életének egyik
legfontosabb mozgatóerejeként működött az elmúlt 29 évben. Az évente megszervezett Kőrösi
Csoma Sándor Napok mellett tudományos és irodalmi rendezvények rendszeres megvalósítói.
1993-tól az egyesület mellett működő Ignácz Rózsa Irodalmi Klub vezetője. Havi
rendszerességgel szervez író-olvasó találkozókat, jelentősen hozzájárulva a kovásznai közönségnek a kortárs magyar irodalmi életbe való beavatásához.
2015-ben egyik alapító tagja az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesületnek, amelynek célkitűzései között a kovásznai születésű írónő, Ignácz Rózsa irodalmi-művészeti ha-
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gyatékának ápolása, hírnevének öregbítése, valamint a helyi fiatal tehetségek felkarolása és
segítése egyaránt szerepel. Hagyománnyá vált az évente megszervezett Ignácz Rózsa alkotói
és prózamondó verseny, amely a Márta néni által vezetett egyesület két fő célkitűzését ös�szekapcsolja.
Gödri Márta pedagógusi és irodalomszervezői hitvallása elválaszthatatlanul összekapcsolódik Ignácz Rózsa életének és életművének példaértékű üzenetével: munkásságának
legfontosabb erkölcsi értékei az igazság, az igazságosság szeretete és az érte való küzdelem
vállalása, a bármilyen jellegű megalkuvás visszautasítása, a bátorság és a jóságba vetett hit,
az alázatos és fáradhatatlan munka a közösségért.
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