Reichemberger Ildikó 1952. szeptember 8-án született Gyergyóban, Hargita
megyében. Gyermekkorát Hollóban és Miskolcon töltötte, majd tanulmányait a borszéki iskolában és Miskolcon folytatta a 60-as években.
1966 és 1970 között a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum reál
szakára járt, majd 1971-től 1975-ig a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének egyetemi hallgatója magyar–
román szakon. Egyetemi évei után Moldvába helyezték ki, Drăguşeni-be,
ahol egy évharmadot töltött. Ez idő alatt elindította a település színházi
életet, sőt az előadott darabokkal országos versenyre is sikerült eljutniuk.
Drăguşeni-ből Bélborba került a kisegítő iskolába.
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1979-től Borszéken tanított több mint 20 évet. Színjátszó csoportot alapított, amivel sikeresen összefogta a helyi ifjúságot. 9 évig szervezte és ápolta a fonyódi iskolával a testvériskola-kapcsolatot. Író–olvasó találkozókat
szervezett, a kor híres íróit, költőit sikerült Borszékre hívni, többek közt
Kányádi Sándort.
1999-től Szászrégenbe költözött, 2000-től 2011-ig a szászrégeni Alexandru
Ceuşianu Általános Iskola aligazgatója volt. Egész pedagógusi életpályáját a
gyermekközpontú nevelés és oktatás, ezen belül a tehetségekkel való foglalkozás, az új és korszerű módszerek, megoldások keresése és megvalósítása szőtte át. Korszerű ismereteit és gazdag élettapasztalatát beépítette
a tanításba, a tehetséggondozásba, szaktanácsadói és szakértői munkájába. Vezetésével az intézményben megvalósult 2004-ben az érdi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolával kötött testvériskolai, majd Érd városával
a testvérvárosi kapcsolat, melynek ötletgazdája és kivitelezője volt.
2003-tól alapító tagként részt vesz a Gellért Dávid Nemzetközi Verseny
megszervezésében. Aligazgatói megbízatása alatt világbanki alapokból
korszerűsítették az Alexandru Ceuşianu Általános Iskolát. Pedagógusi pályája alatt rendszeresen részt vett diákjaival különböző versenyeken, melyekről a tanulók mindig kitüntetésekkel tértek vissza.
Szakmai ismereteit, tapasztalatait igyekszik átadni kollégáinak is: belső
továbbképzések tartása mellett munkaközösség-vezetőként, módszertani
irányítóként tevékenykedve sokat tett, tesz a pedagógiai folyamatok jobbításáért.
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Mint tanár és osztályfőnök Reichemberger Ildikó elsődleges feladatának
tartotta a tanulók szakmai és erkölcsi felkészítését. A helyi pedagógustársadalomban nevét ismerik és elismerik, városunk közoktatásának meghatározó tagja.

dénes józsef
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