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2000 februárjától Nagy Jánosné tanárnő alapításával indult a 16 fős csoport, hogy 

májusban az első kakucsi falunapon fellépjenek. Hosszú évekig kizárólag a falunapra és a szüreti 

felvonulásra készültek a lányok kendős koreográfiával a Kálvin zenekar kíséretében. 

2013-ban úgy gondolta a csapat, hogy közelebbről megismerkednének a mazsorett-

bottal.  Ekkor hozta őket össze a sors Bittera Zsuzsával, aki a mai napig lelkes oktatójuk, és aki 

belevezette őket a versenyek fényes világába. 

Az első versenyre már 2014. május 24-én, Kiskunlacházán sor került, ahol az előkelő harmadik 

helyezést érték el. 

Még azon évben november 29-én Zsámbokra utaztak, ahol űberelték legelső versenyüket, 

ugyanis az első helyezéssel tértek haza. 

Az új évtől, (vagyis 2015-től) már nem csoportként, hanem sportegyesületként folytatták tovább 

a lányok, kiegészülve az ifjabb mazsorettes tagokkal. Így alakult ki a cadett, junior és senior 

korcsoport. 

Így alakult hát, hogy ezen év május 30-án Gyálra már a nagyobbak mellett a kisebbek is 

ellátogattak, hogy megmérettessék magukat. Nagy örömükre mindegyik a korcsoport második 

helyét nyerte el. 

Ezzel a versennyel párhuzamosan folyt a Magyar Látványtánc Verseny a seniorok számára. A 

verseny 3 fordulón át tartott, az első kvalifikáció március 29-én került megrendezésre, ahol a 

csapat ezüstéremmel, sikeresen kvalifikálta magát az Országos Bajnokságra. 

2 hónapnyi intenzív felkészülés várt a lányokra, ugyanis a kétnapos verseny csak május 16-án 

vette kezdetét. A nagyobb falat nem minősült nagyobbnak, hiszen ahogy a kvalifikáción, úgy az 

Országos Bajnokságon is ezüstéremmel lettek gazdagabbak. Viszont ennek az éremnek már 

nagyobb súlya volt, ez a helyezés azt jelentette, hogy utazhat a 7 lány júniusban Balatonfüredre, 

az Európa Bajnokságra. 

A 4 napos bajnokságra már 26- án, a bemutatójuk előtt egy nappal elindultak, hogy jusson idő a 

pihenésre, lazításra. Ám ez sem oldotta soha nem látott lámpalázukat. A színpad előtti 

izgalmakat, a színpad utáni elkeseredettség követte, ugyanis úgy érezték, nem sikerült elég jól a 

táncuk.  

De az eredményhirdetésen jött a nem várt váratlan! Ledöbbenésükre, majd hatalmas örömükre a 

zsűri arany minősítéssel jutalmazta a Kakucsi Mazsoretteket, ezzel az Európa Bajnoki cím 

boldog tulajdonosai lettek! 


