1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a
„Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar”
Márkói értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Wágenhoffer Kornélia
…………………………………………………
Márkó, 2017. április 12.
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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Wágenhoffer Kornélia
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Wágenhoffer Kornélia
Levelezési cím: 8441 Márkó Hársfa u. 5.
Telefonszám: 30/945-15-28
E-mail cím: wagenhoffer.kornelia@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Ha valaki nevet, nevess vele, ha valaki énekel, énekelj vele!
vagy
Könnyebb az élet, ha dalolhatsz róla. (Szerelmes hangjegyek c film)
Magyarország számos nép és népcsoport hazája, a németek különböző korszakban, különböző
helyekről érkeztek és szórványosan telepedtek le az országban. Márkó területére az
elnéptelenedett vidék újratelepítése céljából 1741. február 15-én a káptalan telepítési szerződést
kötött Padányi Biró Márton nagypréposttal és még ebben az évben megérkeztek az első német
telepesek, méghozzá Nagytevelről. További lakók érkeztek: a Mainzi fejedelemségből,
Sziléziából, a Fekete- erdő vidékéről, Ausztriából, Würzburgból, Nürnbergből, de a környező
falvakból is: Városlőd, Kislőd, Nagytevel, Fajsz, Hidegkút, Olaszfalu, de távolabbról is, pl.
Kőszegről, Mosonból, vagy Soroksárról is. Ők mind magukkal hozták a saját szokásaikat,
dalaikat. A dalokat szülőről gyermekre hagyományozták, ugyanígy a német nemzetiségi (sváb)
dalok sajátosságát, az un. tercelést. Őseink gyönyörűen énekeltek két szólamban.
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Ezen kincs megőrzése céljából alakult a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar, mely
2001 óta működik. Legfőbb célja a márkói német nemzetiségi dalkincs felelevenítése,
megőrzése, minél szélesebb körben történő megismertetése és továbbadása.

Az énekkar magalakulása után a település egykori kántor-tanítójának nevét vette fel. A tanító
családjával mai napig is ápolja a kapcsolatot.
Látogatóban a Steixner lányoknál illetve a névadó sírjánál Balatonakaliban
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Az énekkar szakmai munkáját 10 évig Albertné Balogh Márta vezette, 5 év után közösen
Pfeiferné Takács Hajnalkával, aki a 10. évforduló után egyedül viszi a szakmai munkát.
Az énekkart megalakulása óta Magasházi János kíséri gombos harmonikán.
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2009 óta a munka egyesületi formában működik (Steixner István Német Nemzetiségi
Egyesület) a mai napig. Ez a hivatalos forma lehetőséget ad széleskörű pályázatok benyújtására.
Az egyesület vezetősége kezdetben 3 vezetőségi tagból állt, mely később 5 főre bővült.
Az énekkar hetente egyszer, keddenként próbál, tagjainak száma 20-30 fő között mozog. A
kórus első viselete egy megmaradt eredeti viselet alapján készült.
2001 óta a fellépéseknek köszönhetően településünk hírét vitték nemcsak megye és
országszerte, hanem az országhatáron kívülre is, fellépéseik között voltak Baranya, Zala, Tolna
megyei települések. Az énekkar szoros kapcsolatot ápol a környező települések német
nemzetiségi kulturális csoportjaival.
Az énekkar 2001 óta számos településen, rendezvényen szerepelt, csak néhány – a teljesség
igénye nélkül:
 Palotabozsok
 Kehidakustány
 Unsere Wurzeln - Veszprém
 Megyei Német Gála

„Unsere Wurzeln” című rendezvénysorozaton Veszprémben a múzeumnál
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„Unsere Wurzeln” című rendezvénysorozaton Veszprémben a múzeumnál
A kórus tagja a Magyarországi Német Ének-, Zene, Tánckarok Tanácsának (Landesrat) is,
amely egy országos civil német nemzetiségi intézmény. A Landesrat nagy hangsúlyt fektet a
szakmai képzésekre, minden évben megrendezi a Singwoche- énekes továbbképzést. Ezen a
márkói kórustagok is részt vesznek nagy örömmel és sikerrel.
Harmonikásunk hosszú idő óta résztvevője a szintén Landesrat által szervezett Régi hangszeres
zenészek találkozóján.
A Landesrat háromévente rendezi meg a nemzetiségi kórusok minősítőjét. Ezen a Steixner
István Német Nemzetiségi Énekkar az alábbi minősítéseket érte el:
2004-ben ezüst
2007-ben arany
2011-ben kitüntetéses arany minősítés
Az énekkar működéséhez számos pályázat kerül benyújtásra, elsősorban nemzetiségi
pályázatok, de a viselethez illő cipők 2015-ben a Német Belügyminisztérium támogatása
segítségével kerültek finanszírozásra.
Az énekkar 2001 óta két CD-n gyűjtötte össze a dalokat és mutatta be munkáját.
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Az első CD borítójának oldalai
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A második CD borítójának oldalai
A kórus életének szakmai munkájához Pfeiferné Takács Hajnalka és Magasházi János munkája
nélkülözhetetlen.
Pfeiferné Takács Hajnalka 1991 óta tanít a Városlődi iskolában, jelenleg az iskola igazgatója.
Szintén 1991 óta a Városlődi templom kántora. 1999-ben megalakította az egyházi kórust,
amely az óta is sikeresen és színvonalasan működik. A kórus tagjaiból alakult meg a Városlődi
Quartett, amely nemcsak megyei, hanem országos szinten is – nyugodtan mondhatjuk egyedülálló.
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Pfeiferné Takács Hajnalka
2012-ben alakult meg Városlődön a Heimatklang kisegyüttes, mely megyeszerte egyre
ismertebb. Vezetője a herendi és a márkói nemzetiségi kórusnak.
A Landesrat – Magyarországi Ének- Zenez- Tánckarok Tanácsa- egyházi szekciójának a tagja,
az idei évben 2 nagy rendezvény fő szervezője volt Veszprémben.
Mindemellett két felnőtt férfi édesanyja, felesége a márkói kötődésű Pfeifer Zsoltnak.
A német nemzetiségi hagyományok ápolása fennmaradása, továbbadása érdekében végzett
munkájáért 2013-ban vehette át a Landesrat kitüntetését, a Lorenz Kerner díjat, 2014-ben a
Veszprém Megyei Közösség kitüntetését, az Ehrenpreist.
Magasházi János 1936. szeptember 18-án született Márkón, azóta is szülőfalujában él. Már kicsi
gyermek korában érdeklődést mutatott a zene iránt. Édesapja -aki maga is híres harmonikás
volt- örömmel fedezte fel fiában a tehetséget, és szívesen tanítgatta. Később autodidakta módon
fejlesztette tovább tudását sok-sok gyakorlással. 1980-as években vásárolta meg az első saját
gombos harmonikáját és azóta is megszakítások nélkül rendszeres fellépője a német
nemzetiségi rendezvényeknek, harmonikás találkozóknak, és falunapi rendezvényeknek.
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Magasházi János
Számos kulturális csoportot kísért és kísér ma is harmonikán: így a Herzklang duót, a városlődi
Peidl-Tokolics Duót, a városlődi iskolai tánccsoportot, az iskolai kórust és természetesen a
márkói nemzetiségi énekkart. Szóló zenészként is magas színvonalon varázsolja el zenei
tudásával a közönséget. Kultúrcsoportjaival a minősítő versenyeken legtöbbször arany és ezüst
minősítést ért el.
1998-ban Magasházi János volt a kezdeményezője a nemzetiségi önkormányzat
megalakításának Márkón, az első ciklusban elnökhelyettesként, később elnökként
tevékenykedett.
Szintén az ő kezdeményezésére alakult meg 2001-ben a nemzetiségi kórus, amelyet
megalakulása óta gombos harmonikajátékával kísér, hétről-hétre rendszeresen részt vesz a
próbákon illetve a fellépéseken. Munkáját mindig díjazás nélkül, önzetlenül, fáradtságot nem
ismerve végezte a közösségért.
Gombos harmonikásként nemcsak a megyében, az országban, hanem a határainkon kívül is
öregbíti falunk hírnevét.
2010-ben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat ismerte el a német nemzetiségért végzett
munkáját, 2012-ben megkapta a Veszprém Megyei Németségért végzett munkájáért az
„Ehrenpreis” kitüntetést.
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 2001 óta, 16 éve működik, tevékenysége
elsősorban a német nemzetiségi dalkincs megőrzése. Munkájával részt vesz a település
kulturális munkájában, így a falunapon, nemzeti ünnepeken, nemzetiségi rendezvényeken,
Helyi Értéktár programjában. Az Értéktár rendezvényeire a hagyományápolásnak megfelelően
a helyi nemzetiségi konyha sajátosságait is elkészítette.
Az énekkar kezdeményezésére minden évben Adventi Koncert kerül megrendezésre, mely nagy
népszerűségnek örvend a faluban.
Az énekkar jó kapcsolatot ápol a nemzetiségi óvodával, nemzetiségi önkormányzattal.
A heti rendszerességgel tartott próbákat a tagok szívesen látogatják, ezek hasznos elfoglaltságot
biztosítanak.
„Dort wo singen, lass dich nieder! Böse Menschen haben keine Lieder.”
„Ahol énekelnek, oda telepedj. Gonosz embernek nincsenek dalai.”
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
 Énekkar életének fényképes bemutatója
 Neue Zeitung- német nemzetiségi hetilap
 Napló
 Márkói Tükör
 Márkó település honlapja
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

A javaslathoz készült fényképek megjelenítéséhez hozzájárulok.

Wágenhoffer Kornélia
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