Bátor Mazsorett Egyesület
Városunk kulturális életének egyik színfoltja a Bátor Mazsorett Csoport. 1996-ban jött létre
két helyi általános iskolai pedagógus,Némethné Sztán Ilona és Márton József kezdeményezésére. Debütálásukra az iskolai dísztorna bemutatón került sor óriási sikerrel. Ekkor még
csak húsz lelkes fiatal alkotta a csapatot, akik mindannyian a Báthori István Általános Iskola tanulói voltak. Néhány év elteltével már nem csak a helyi iskolák diákjai vettek részt a
munkában, hanem a környező településekről is egyre több lány csatlakozott hozzájuk. Napjainkban már négy korcsoportban óvodáskortól középiskolás korig folyik a felkészülés.
A csoport tagjai indulás óta töretlen lelkesedéssel és lendülettel vesznek részt a városi rendezvényeken. A színpompás ruhákban felvonuló lányok nélkül elképzelhetetlen a szüreti
felvonulás, a majális, a gyermeknapi műsor, és még sok más ünnepi- és sportrendezvény. A
városlakók nagy örömére immár 15 éve a mazsorettek és a fúvósok ünnepi gálaműsorával
köszönthetjük az új évet. Emellett határokon innen és túl is rengeteg felkérésnek tesznek
eleget. Parádés produkcióikat megcsodálhatták Szlovákia, Románia, Horvátország, Törökország, Portugália, Hollandia, Belgium és Franciaország több városában is.
1996 őszén a csoport felvételt nyert a Magyar Fúvószenei Szövetség Mazsorett szakosztályába, 1997-től pedig egyesületté vált, azóta rendszeres önkormányzati támogatásban részesül. 1998-tól résztvevői a Gyulai Nemzetközi Tűzoltó Zenekari- és Mazsorett Fesztiválnak,
ahonnan 2000-ben elhozták a fődíjat. Emellett számos hazai és külföldi fesztivál díja és
oklevele dicséri munkájukat.
2003-ban Nyírbátor újbóli várossá válásának 30. évfordulója adta az apropót az I. Mazsorett
Fesztivál megrendezésére, amely hatalmas közönségsikert aratott.
Működésük aktív segítője a Koncert Fúvószenekar, akik az első pillanattól kezdve támogatják színvonalas előadásaikat.
A heti próbák mellet már kilenc éve minden nyáron Tiszalökön felkészítő táborban edzhetnek a lányok, ami a koreográfiák tökéletesítése mellett csapatépítő tréningnek is tekinthető.
A csoport munkájának elismeréseként 2006. augusztus 20-án „Nyírbátorért” emlékplakettet
vehettek át az egyesület vezetői.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A közel két évtizedes múltra visszatekintő egyesület kiváló példája annak, hogy intézményen belüli, és intézmények közötti összefogással, elszántsággal, kitartó munkával nincs
lehetetlen feladat. Néhány tucat lelkes, hozzáértő, elszánt ember erőfeszítései sok száz nézőnek nyújtanak önfeledt szórakozást nemcsak lakóhelyünkön, hanem országhatárainkon
túl is.
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