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Kiss-Miki
Melinda Magdolna

Szászrégenben született 1967. június 29-én. 1985-ben a szászrégeni 2-es Számú
Líceum matematika-fizika szakán érettségizik. 1996-ban a nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem tanárképző szakán szerez oklevelet. 2009-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Katolikus Hittanárképzőn, 2011-ben az Egyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán diplomázik.
Többgenerációs tanítói pályafutása során különös figyelmet fordított a tehetségek
fejlesztésére. Így jutott el több általa felkészített kisdiák országos mesemondó, versmondó,
illetve regemondó versenyre, ahonnan díjazottakként tértek haza. A matematikában is
számos tanítvány jutott el országos megmérettetésre, és akadtak köztük is országos díjazottak. A Csipetkék színjátszó csoporttal minden évben jelentkeznek a helyileg szervezett
Gyerekszínjátszó Fesztiválon, valamint a Sepsiszentgyörgyi Országos Gyermekszínjátszó
versenyen, ahol elértek már első, második, harmadik helyezést is, valamint számtalan
egyéni alakításért megítélt díjat. Néptánccsoportot is működtet Tűzviola néven, és szívügye népi hagyományaink életre keltése az iskolai életben. Számos karitatív tevékenységben vesz részt tanítványaival, így nevel szociális érzékenységre. Célja felébreszteni
a gyermekben a tudáséhséget, lelkében elültetni a szépség, jóság, barátság, békesség örömét. Igényes, következetes munkával jól felkészült, igazi közösséget ad át a gimnáziumi
kollégáknak.
Egy 45 cikkből álló sorozatot publikált a Szászrégen és vidéke havilapban Hogyan
neveljünk… címmel, melyben pedagógiai ismeretei mellett erkölcsi, hitbeli nézeteit, szociális
együttérzését is kifejti. Nyolc éven át (2009–2017) a helyi DaReghin Televízió magyar adásának szerkesztője és műsorvezetője, melyben a helyi magyar közösség önzetlen szolgálatát
vállalta fel széles körű tematikával: kultúra, irodalom, oktatás, egészségügy, gazdálkodás,
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tehetséggondozás, magyarságunk ünnepei, történelem, hitvilág, emberi kapcsolatok, egyéniségek, példaértékű családok, tevékeny közösségek, a város élete.
A Kolping Család Szervezet aktív tagja, számos rendezvény, könyvbemutatók, műhelymunkák, lelkiségi napok, tematikus előadások szervezője. A Máncz János Alapítvány
titkáraként a helyi vállalkozók adományaiból minden tanév végén díjazza azokat a diákokat,
akik kimagasló tanulmányi eredményeket értek el.
Váci Mihály Eső a homokra című versét idézve vallja:
„Osztani magad – hogy így sokasodjál,
kicsikhez hajolni – hogy magasodjál,
hallgatni őket, hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
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