5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
A mazsorett történelme, eredete
A botforgatás történetének kezdetét máig homály fedi, mindössze szóbeszédek képezik az
alapját. Ennek legfőbb oka, hogy az eredetét illetően nem maradt fenn történeti emlék. A
Magyarországon elterjedt feltevések szerint Franciaország vagy az USA képezheti a
kiindulási pontot. Kezdetben a zenekar vezetője alkalmazott tamburbotot, mellyel a ritmust
vezényelte. Ezt követően 1930 körül jelent meg az úgynevezett tamburmajor, aki az amerikai
ismeretek szerint az egyetem/főiskola legtehetségesebb, legügyesebb lánya. A tamburmajor a
zenekarok előtt a tamburbottal vonuló, a zenekar felvonulását irányító, a műsort színesítő
zenekari vezető. A majorette elnevezés ennek a „nőivé” tett változata. Eleinte egyedül, majd
csoportokba szerveződve dolgoztak. 1940-re a mazsorett tömegmozgalommá vált, műfaji
újítások következtek be, és az eszközök könnyebbé és kisebbé váltak. A mazsorett műfaj
eszközhasználata a zászlóforgatásból, a tamburbot forgatásából, fegyverforgatásból és a
buzogányforgatásból tevődött össze.
Mezőberényi Mazsorett Együttes
A Mezőberényi Mazsorett Együttes az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ fenntartásában, a Mazsorett Varázs Alapítvány támogatásával működik.
Az 1996-ban alakult együttes számos, helyi, vidéki, országos fellépést tud maga mögött.
Többször voltak már Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában,
Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Olaszországban és Ukrajnában. Jelenleg óvodás
kortól a senior (felnőtt) korosztály szerinti csapatban tevékenykednek.
Az együttes többszörös Magyar Bajnok szólóban, duóban, mini-formációban, és csapatban is.
Európa-bajnokok szólóban és mini-formációban, de több Európa-bajnoki éremmel is
rendelkeznek szóló-duó/trió és - mini-formációs kategóriákban. Világbajnokok senior botos
mini-formációban, világbajnokok és VB ezüstérmesek senior zászlós mini-formációban és
VB ezüstérmesek cadet botos duóban, világbajnoki bronzérmesek junior botos miniformációban és junior duóban. Ezen kívül számos szakmai, fesztivál-, különdíjat, városi
elismerést tud magáénak az együttes. Szerepeltek már reklámfilmben, amely több országos
televízió csatornán volt látható. 2010-ben és 2011-ben a Magyar Televízió Szegedi Regionális
Szerkesztősége készített a csapatról kisfilmet.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Programjaikkal elengedhetetlen szereplőivé váltak a megyei és városi ünnepségeknek,
rendezvényeknek. Több alkalommal képviselték városunkat külföldön, testvérvárosi
kapcsolatok ápolására szervezett kulturális programokon. A csapat tagjai az utóbbi években
sikert sikerre halmozva, elismerések tucatjait begyűjtve öregbítették városunk hírnevét. Az
Együttes 2003 óta, a Magyar Bajnokságokon elért eredményei alapján folyamatosan
résztvevője az Európa-bajnokságoknak, ahol 2005-ben szerzett először érmet.
Az eltelt 24 év alatt a semmiből az ország egyik legelismertebb, legsikeresebb együttesévé
küzdötte magát a berényi társulat. Ezt bizonyítja az eredményeiken túl az is, hogy

továbbképzések tartására, bemutatókra van folyamatosan felkérésük az ország különböző
tájairól. 2011-ben a „Kiváló Mazsorett Együttes” cím arany fokozatát érdemelte ki az
együttes. Vezetőjük, Mezeiné Szegedi Erzsébet pedig munkája elismeréséül a Mazsorett
Oktatók Szakmai-díját, a „Nívódíjat” vehette át. 2013-ban Mezőberény Város Képviselőtestülete „Mezőberény Kultúrájáért” elismerésben részesítette az együttes akkori senior
csoportját.

