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KÉSZ
ILDIKÓ

Kész Ildikó, a kézdivásárhelyi Manócska Napköziotthon intézményvezetője.
1961. szeptember 26-án, Sepsiszentgyörgyön született. Iskolai tanulmányait 1980-ban Székelyudvarhelyen, a jelenlegi Benedek Elek Tanítóképzőben
végezte. 1994-ben szakmai ismereteit I. didaktikai fokozattal ismerték el.
Folyamatosan képezte magát, megragadva minden alkalmat, hogy a szakma
mesterévé válhasson. Felsőfokú képzéssel is gazdagította ismereteit, a szebeni
Lucian Blaga közgazdasági egyetemen intézményvezetés szakon mesteri diplomát szerzett.

Pedagógusi pályáját Kézdivásárhelyen a 2-es Számú, a jelenlegi Manócska Napköziotthonban kezdte. Szerénységgel, lelkiismeretes hűséggel, odaadással végzett munkával,
a jövőbe vetett hit optimizmusával csakhamar megnyerte az óvodai közösség szeretetét,
nagyrabecsülését, és 1990 januárjában igazgatónak választották. Érdeme, hogy a 2-es
Számú Napköziotthon elsők között kapott saját nevet – Manócska – az óvodák közül.
Szakmai rátermettséggel a megye legnagyobb óvodai pénzügyi központját, kezdetben
nyolc óvodát, jelenleg három napköziotthont és egy bölcsődét igazgat. Méltóságot, szeretetet és szabadságot adva mind óvodapedagógusként, mind irányítóként a hivatását
magas szinten művelte, műveli. Szaktudását nagy szeretettel igyekezett átadni a Bod Péter
Tanítóképző diákjainak is mint gyakorlatvezető. Módszertani, műhelyvezetői munkája
is példaértékű. Szívügyének tekintette a fiatal nemzedékek itthon maradásának támogatását, szülőföldhöz való kötődésének erősítését. Pályázatokat írt, fejlesztette az óvodák
infrastruktúráját, modernizálta udvarukat, belföldi (székelyudvarhelyi Eszterlánc Óvoda)
és külföldi (Szeged) testvérkapcsolatokat ápolt. Kapcsolataival nemes célt szolgált – mozgássérült személyek életminőségén javított (humanitárius segítség: tolókocsi, járókeret).
A vezető személyiségéből sugárzó karizma biztosítja az összekovácsolt csapat motivációját,
törekvő, tettre kész cselekedeteit.
Kész Ildikó több évtizedes oktatói-nevelői életpályája példaértékű, munkássága maradandó értéket teremtett. Elszántsággal végzett sokrétű munkával küzdött óvodai csoportok
megmaradásáért, ezáltal is hozzájárulva nemzeti értékeink fennmaradásához.

Megalakulása óta aktív tagja az RMPSZ-nek. Szakmai szimpóziumokat szervezett,
melynek egyik témája volt „Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének fontossága”. A szakmai tanácskozás eredményének tudható be, hogy Kézdivásárhelyen speciális óvodai cso-
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port is működik. Ugyanakkor az alternatív óvodai oktatás – Step by Step – alkalmazását
is felkarolta. Empátiája, segítőkészsége megnyilvánult abban is, hogy csapatmunkával
minden évben a szeretet ünnepén ajándékcsomaggal lepte meg az esztelneki Szent Rita
Ház gyermekeit, illetve a kézdivásárhelyi Öregotthont. Sokrétű, céltudatos tevékenységével a közösségi értékek megőrzését szolgálta. Elkötelezett tevékenységét életműdíjjal
jutalmazták.

Kész Ildikó hitvallására zágoni Szentkereszty Stephanie bárónő szavai a legtalálóbbak:
„Mindenki tartozik annyi jót gyakorolni életében, amennyi erővel és képességgel a mindenek ura
megáldotta.”
deák katalin

