A Mezőberényi Mazsorett Együttes Szivárvány I. szenior csoport tagja
közel 10-12 éve táncolnak együtt és ez idő alatt magas szinten felépített,
látványos 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.
Legbüszkébbek a 2011-ben és 2012-ben elért botos mini-formációs Európabajnoki címükre.
A csapat tagjai: Molnár Zsuzsanna, Szőcs Viktória, Mezei Gréta, Varga Anita,
Rück Noémi, Valastyán Tímea, Hoffmann Anna, Petrics Tünde, Bán Zsanett,
Balán Valéria, Hajdú Zita, Tóth Lilla, Mazán Zóra, Komlódi Katalin, Guth
Réka, Lédig Laura, Mester Afrodité, Szegedi Dóra. A csoport vezetője: Mezeiné
Szegedi Erzsébet
A lányok számos különdíjat is kiérdemeltek:
2010-ben a Magyar Majorette Szövetség Szakmai Díját kapták meg, a Magyar
Bajnokság Vándorkupáját pedig már két éve őrzik.
Molnár Zsuzsanna két alkalommal is elnyerte az Európa-bajnokság „Miss
Mazsorett”-je címet (2007, 2011), Szőcs Viktória több alkalommal nyerte el a
„Legtechnikásabb botforgató”-nak járó díjat, a Mezei Gréta által tervezett
mazsorett ruhák többször is a „Legszebb jelmez” díjat érdemelték ki.
Csapatban a 6. hely a legjobb Európa-bajnoki helyezésük, mely mellett számos
szakmai, fesztivál-, és különdíjat tudhatnak magukénak. A Szivárvány I. csapat
tagjainak az elmúlt évek során elért sikerei meghatározóak voltak abban, hogy a
Magyar Majorette Szövetség Magyarország legeredményesebb csapatának, a
mezőberényi együttesnek ítélte oda a Kiváló Mazsorett Együttes Cím arany
fokozatát.
A szenior csapat négy tagja 2010. januárjában egy reklámfilm forgatáson
vehetett részt, mely több országos csatornán látható volt. 2010 őszén a Magyar
Televízió Regionális Szerkesztősége készített egy kisfilmet a szenior csapatról,
majd 2011. májusában a Szülőföldünk Békés Megye rendezvénysorozat gáláján
kapott részvételi lehetőséget a csapat, melyről készült felvétel szintén felkerült a
MTV programjára.
Példaértékű az a kitartás, erőfeszítés, alázat, mellyel egy-egy versenyre,
rendezvényre készülnek és végzik feladataikat.
A csoport elhivatottsága érdemessé teszi őket a megtisztelő városi elismerés
odaítélésére
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város kulturális
életében végzett munkájuk, eredményeik alapján a Mezőberényi Mazsorett
Együttes Szivárvány I. szenior csoportjának a „Mezőberény Kultúrájáért ”
elismerést adományozza.

