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´́köszönto

A Gyenesdiási Dalárda és Ci-
terások csoportja 2010-ben a 
Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség által megrendezett Kárpát-

medencei népzenei döntőn zalai 
dalcsokorral Vass Lajos Nagydíjat 

kapott, mellé egy Különdíjat Kaszap 
Istvántól, az Euromedia Stúdió tulajdonosától és vezetőjé-
től, aki a rendezvény hangosítását végezte. Ez a Különdíj 
felajánlás volt egy CD elkészítéséhez, mely végül indítta-
tást adott a „Gyenesdiási dalos körkép 2014.” című DVD 
megjelenéséhez is.
A csoport 2012-ben jelentette meg az „Ide hallik a gyenesi 
harangszó” című zenei albumát. Ez adja a DVD hangzó-
anyagának az alapját. A DVD-n látható felvételek Gyenes-
diást, ezt a mind lakosai, mind az idelátogató vendégek 



által méltán szeretett Balaton-parti települést mutatják 
be, ehhez szolgálnak a dalok „idegenvezetőként”, kísérő-
ként.
Az egykori hegyközségből népszerű üdülőtelepüléssé fej-
lődött nagyközség igyekszik ápolni hagyományait, őrizni 
zalai identitását és helyi értékeit, óvni a természettel való 
egységét és harmóniáját a fenntartható fejlődés útján. Kö-
zösségi életének pillérei pedig mindazok a civil szervezetek, 
melyek Gyenesdiás érdekében összefogva élhető életteret 
és egy alulról építkező társadalmi modellt valósítanak meg 
a településen.
Kóstolja borainkat, élvezze vendég-
szeretetünket és hallgassa dalain-
kat!

Bognár Ystván
A Gyenesdiási Dalárda krónikása



„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban...

ajánlás

Kárpát-medencénk kivételes ének és zenei kincsnek a 
birtokában van. Ezt tudatosítani és továbbadni kötelessé-
günk, hiszen a közös éneklés, zenélés összetart családot, 
közösségeket, országot, nemzetet. Kapcsolatot teremt a 
földi és égi lét között: aki énekel, az imádkozik.
Népdalaink szövegében megtaláljuk életünk minden kor-
szakának érzéseit, gondolatait, s egyben a nehézségeink-
re a megoldásokat. Tanulságokat, népi bölcsességeket 
őriznek, csak meg kell hallanunk, látnunk benne apáink, 
anyáink üzenetét. Akinek van füle a hallásra és szeme a 
látásra, az felfogja és megérti.
A DVD-ben megjelenő gyenesdiási helyszínekre azért esett 
a választás, mivel ezek a település legfőbb közösségi terei 
rendezvényeink és ünnepeink megtartása idején. Az album 
gerince a hegyközségi múlt. Dalárdánkban szőlősgazdák, 



Pékné Orbán Julianna
A DVD szerkesztője

...
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.” Babits Mihály

katonaviselt férfiak énekelnek, ettől hitelesek a bordalok 
és katonadalok. Karnagyunk és szakmai vezetőnk Kovács 
Péter tanár úr erdélyi származású. Az általa összeállított 
dalokkal gondolunk a határon túli testvértelepüléseinken 
élő  barátainkra. A Vass Lajos Népzenei verseny képsorai-
val szeretnénk emléket állítani a nemrég elhunyt dr. Olsvai 
Imre népzenekutatónak és Nagy Lászlónak, aki a felvétele-
ket készítette. Hitéletünk bemutatásával a balesetben el-
hunyt diakónusunkra, Vértesaljai Jánosra is emlékezünk.
Dalárdánk tagjai nemcsak a fellépéseken, baráti találko-
zókon, de a mindennapi életben is segítik egymást. Szívből 
kívánom, hogy tapasztalják meg azt az összefogást, amely 
községünket sikeressé teszi.



I. Gál Lajos  köszöntője        

II. Betyárok a gyenesi Nagymezőn
1. „Engem hívnak egy híres betyárnak”
    Stefán Ferenc tárogató szólója
2. Nagymező   
3. „Zala megye az én hazám”
    Zalai betyárdalok 



III. Testvértelepüléseink a Diási Történelmi Emlékparkban           
1. A Diási Történelmi Emlékpark    
2. „Gyergyóditró felől…”   Erdélyi dalok 

IV. Múltunk      
1. „Masírozunk észak felé…”   
2. Hőseinkre emlékezünk    
3. „Októberben rukkolnak a regruták…”   



V. Zarándokút a Mária szoborhoz és a Fénykereszthez 
1. A Mária szobor lábánál    
2. „Boldog asszony anyánk…”      
    Pék András tárogató szólója 
3. Hitéletünk     
4. „Isten áldja meg a magyart…”
    Gyenesi Négyes előadásában

    



VI. A Balaton-part és  a  Piac 
1. A víz varázsa      
2. „Befagyott a Balaton…” 
3. Gasztronómiai és kulturális kínálatunk
4. „Két tikom tavali…”
    Gyenesi Ifjú Citerások citeráznak



VII. J&A Kerámiaház
1. Ahogy elkezdődött…  
2. „Holdvilágos este…” 
    Pék András és
    Pékné Orbán Julianna
    citerajátéka 

VIII. Hegyközségünk
1. Szüret  
2. „Ez a pohár bújdosik”
   A Porkoláb pincében
3. Darnay pince 1644 
4. „Azért is iszom”  A Balogh pincében 



IX. „ Ide hallik a gyenesi harangszó…”
1. A Vass Lajos Népzenei Szövetség versenyén
   Sümegen    
2. A Döntő  
3. Lemezbemutató a Zalaegerszegi Zsinagógában  

X. Zárszó Bognár Ystvántól    

    



      
      közremuködtek:

gyenesdiási dalárda
Balogh László 
Barna Zoltán
Bognár Ystván  
Farkas Ödön  
Folly Pál
Horváth Sebestyénné 
Kovács Géza  
Kovács Péter  
Nagy Antal
Papp Antal 
Papp János  
Páli Lajos
Pereg György
Pék András 
Pékné Orbán Julianna 
Porkoláb János
Stefán Ferenc
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gyenesdiási ifjú citerások
Nagy Krisztián     prímcitera 
Nánássy Ákos     tenorcitera
Németh Ádám   prímcitera 
Pék Flórián Kristóf tenorcitera

zenekari kíséret
ifj. Horváth Károly  brácsa
Hintalan Gergely      bőgő
Kovács Ágnes     hegedű 
Laposa Julianna     hegedű
   cimbalom
Pék András     tenorcitera
      tárogató
      tekerőlant
Pékné Orbán Julianna      prímcitera
               tekerőlant
Stefán Ferenc      tárogató


