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MÉLTATÁS 

Mezeiné Szegedi Erzsébet pedagógusként a legszebb, de talán legnehezebb 
hivatást választotta. Alsós tanító néniként vállalta, hogy megtanítja a kis 
diákokat a betűvetésre, az olvasásra, a számolás művészetére. Pedagógusi 
pályája 1985-ban indult a Mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola Csárdaszállási 
Tagiskolájában. Hosszabb ideje már Mezőberényben dolgozik. Részt vett az 
első mazsorett csoport megalakításában (1996), és azóta, több mint 20 éve a 
Mezőberényi Mazsorett Együttes szakmai vezetője. Az eltelt évek alatt több 
szakmai és városi elismerésben részesült az együttes és ő maga is. Munkája 
elismeréséül a Mazsorett Oktatók Szakmai díját, a „Nívódíjat” vehette át, a 
nemzetközi mazsorett szövetség tagjaként meghatározó szakembere a mazsorett 
világnak. Nemzeti és nemzetközi mazsorett pontozó bíró, a MWF-Majorette 
Sport WORLD Federation Bírói Bizottságának tagja. A mazsorett oktatást 
pedagógusi munkája részének tekinti, hiszen a tanító-tanárképző főiskolán tanult 
ismereteit alkalmazza a mazsorett oktatásban, a fellépésekre, versenyekre való 
felkészülés, lebonyolítás során szerzett tapasztalatait pedig a mindennapi iskolai 
munka során tudja hasznosítani. 2014-től a Magyar Majorette Szervezetek 
Szövetségének közgyűlése szakmai alelnökévé választották. 2014-ben OKJ- és 
Táncsport edzői végzettséget szerzett. Mazsorettes tevékenységével 
gyermekeket nevel a mozgás, a művészet értésére, művelésére.  
2022-ben tanítványaival újra nemzetközi sikert – Európa bajnoki címet – ért el a 
Horvátországban rendezett Mazsorett Európa bajnokságon. 
Közel négy éven át intézményvezető-helyettesként dolgozott a mezőberényi 
általános iskolában, de munkaközösség-vezetőként is segítette az intézmény 
munkáját. Emellett mentorként is tevékenykedett. Rendszeresen részt vett 
továbbképzéseken, fórumokon, konferenciákon, hogy naprakész információkkal 
rendelkezzen, példaként járjon elől a folyamatos megújulásban, és segíteni tudja 
saját és kollégái munkáját. Kezdeményezésére és a vezetésével indult el alsó 
tagozaton a Média szakkör, amelynek saját elképzelés és ötlet alapján dolgozta 
ki programját, a Suli - rádióműsort, kéthetenként jelentkező élő adással. 2020-
ban Tankerületi Dicsérő oklevélben részesült. 2022. évben az iskola Fejlesztő és 
nevelési munkaközösségének felkérésére előadást tartott az alsó tagozatos 
kollégáknak, fejlesztő pedagógusainak „Differenciált tanulásszervezés” címmel.  
Napi munkájában nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, valamint a 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatására. Az utóbbi évek 
minősítési eljárásain a szakértők elismeréssel szóltak munkájáról.  
2010-től 2019-ig önkormányzati képviselő volt, az Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagjaként majd az Ügyrendi- Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi 
Bizottság elnökeként végezte a képviselői munkát. A testvérvárosi kapcsolat 
terén tanúsított elkötelezettségéért 2019 júliusában Münsingen (Németország) 
Város Önkormányzatának Elismerő Oklevelét – Münsingen Város legrangosabb 
kitüntetését – vehette át. 
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Mezeiné Szegedi Erzsébet vallja, hogy „Az ember két dolgot szerethet a tanári 
pályán: a diákjait és a szaktárgyait. Ha e kettő megvan, nem kell különbet 
kívánni.” (Kunfalvi Rezső) 
Ő maga e mottó alapján tanít és elhivatott pedagógusként törekszik munkájában 
a nevelés és oktatás összhangjára. Személyisége, munkabírása, szakmai tudása, 
gyermekszeretete példamutató. A szakma, a szülők és a gyermekek körében is 
ismert és elismert pedagógus. 
 
A nevelés, oktatás területén végzett példaértékű tevékenységéért, 
közösségépítő munkájáért valamint a nevelőmunkán túlmutató, személyes 
példájáért, a város rendezvényein nyújtott mintaértékű segítségéért 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023 évben Mezeiné 
Szegedi Erzsébetnek „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért,” elismerő 
címet adományozza. 
 
 
 


