
A VÖLGYCSIGA-DÍJ KITÜNTETETTJEI 
 
A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet a 20. Művészetek Völgye Fesztivál 
megrendezése alkalmából VÖLGYCSIGA DÍJAT alapított, mellyel el kívánja ismerni 
az elmúlt idők kiemelkedő művészi, műszaki, szervezői teljesítményeit. A kitüntetéseket Márta 
István zeneszerző úr, a Művészetek Völgye, a Magyar Fesztiválszövetség, és az Új Színház 
igazgatója adja át. 
 
A VÖLGYCSIGA-DÍJ MŰSZAKI TAGOZATÁBAN RÉSZESÜL: 
Horváth Károly (Karó) fővilágosító úr, megrázó elektromos problémamegoldásaiért, a 
művészek megvilágosításáért. Herceg Róbert vezető hangmérnök úr a művészi élmények 
kiváló fülbejuttatásáért Hajdó Sándor műszaki igazgató úr színpadok, székek, állványok, 
pianínók, stb. építéséért, szállításuk szervezéséért. 
 
A VÖLGYCSIGA-DÍJ MŰVÉSZETI TAGOZATA KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜL 
Kiütköző sikerei elismerése elismeréséül az Amadinda Ütősegyüttes (tagjai: Bojtos Károly, 
Holló Aurél , Rácz Zoltán, Váczi Zoltán) A Művészetek Völgy ökumenééjében jelentős 
hangot vivő Fekete László zsidó főkántor úr. Gödrös Frigyes filmrendező úr azért kapja a 
kitüntetést, mert olyan szépen beszél éjszakánként más filmrendezők filmjeiről a 
Pajtamozgóban. Két testvér felváltva és együtt is jelentősen jelen volt a Művészetek Völgye 
eseményein. Mindketten versszeretők, muzsikusok, és Gryllusok: Gryllus Dániel úr és Gryllus 
Vilmos úr. Ha lenne törzsgárda tagság a Művészetek Völgyében, mint ahogy nincs, bizonyosan 
törzsgárda tag lenne Hobo úr! Nem csak Kiváló, Kossuth-díjas de jó barát, s olyan színművész 
Jordán Tamás művész úr akire a közönség mindig számíthat. Világhírű erdőjáró madaraknak is 
muzsikál a következő kitüntetett a Muzsikás Együttes (tagjai: Éri Péter, Hamar Dániel, 
Porteleki László, Sipos Mihály) Énekelt egyedül, Jordánnal, a Merlin kommandóval Sebestyén 
Mártával, és a saját zenekarával a Kossuth díjas és mostantól már csiga díjas is. Sebő Ferenc 
zeneszerző és előadóművész úr. Számtalan előadását láthatta a tisztelt fővédnök annak a 
színházrendezőnek, aki különböző nevű, mégis egylelkű társulatokat vezet az idén is Kapolcson 
a Gástya árokban. ő: Vidnyánszky Attila rendező úr. 
 
CSIGA MUNKATÁRS – CSIGATÁMOGATÓ TAGOZAT 
A pulai Bárka kikötő révkalauza elhajózott melegebb égtájak felé, délre, s most a villányi 
Ördögkatlan fesztiválon kalauzolja a kíváncsi embereket. Jó szelet kívánunk e kitüntetéssel 
Bérczes László úrnak. A Művészetek Völgye hajóját zátonyra futástól, elsüllyedéstől sokszor 
mentette meg Böjte József úr, aki egyébként nem csak képletesen hajóskapitány. Kapolcs 
községben a Gástyaárok melletti Szárító nagyon sok szép színházi este színhelye volt, 
köszönhetően önzetlen tulajdonosának, Csizmadia Ferenc úrnak. A mindenféle izgőmozgó, 
hegedülő, sportoló, álmodó, muzsikáló, énekelő, sörözgető, s ki tudja mimindent csináló csigák 
tervezője, rajzolója, a nagy fantáziájú Hatvany Csaba úr. Hegedűs Miklósné Gizella asszony 
sokévig volt a Művészetek Völgy gazdasági igazgatója. A Művészetek Völgyének kiállításait 
immáron 20. alkalommal szervezi, rendezi, Hujber Balázs úr. Az régi- és egyházzenei 
fesztiválok mindenkori felelős szervezője, és előadója a fafúvos és énekművész Kállay Gábor 
úr. A jazz műfaj felelős szerkesztője, előadói szállítója ősidők óta az a munkatársunk, akinek 
majdnem olyan szép bajusza van, mint az enyém: Kiss Zoltán úr. Taliándörögd községben 
bebíró, (gyüttmaradt) egy vállalkozó, aki a színpadok, kellékek folyamatos szállításáért 
ingyenesen ád gépkocsit, vezetőt, ő: Kovács Antal Úr. A sajtó ura, újságírók réme. A 
Völgyfutár munkatársa, sajtótájékoztató-felelős, tv riport előkészítő, és futballjátékos: Naszály 



György úr. A Völgy honlapjának és kiállításainak kezelője, internet és internacionálé szakértő, 
problémamegoldó Papp Ervin úr. A központi számítógépek szállítója, a VölgyTV 
főszerkesztője, vágója, szervezője, a Kőbányai Szt. László Gimnázium növendékeinek ostora 
Papp László (pappla) Tanár úr. Pécsi Erika úrnő házigazdaasszonya, és zsíroskenyér kenője 
volt az első Kapolcsi Művészeti Napok Csórompusztai eseményeinek, tervezője sok 
környékbeli épület külső és belső csínjének, egyik alapítója a Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelmi Egyletnek. A Művészetek Völgye legfőbb támasza, a Malomsziget egy 
részének önzetlen tulajdonosa, a fazekas-vásárok, találkozók szervezője, a kapolcsi utcatáblák, 
a házszámok, a Faluhíd szobrainak készítője: Szurdi Éva asszony. Minden hirtelen fölvetődő 
(logisztikai, lelki, művészi, szervezeti, emberi, irodalmi) probléma megoldásában számíthatunk, 
és számítunk Vörös Róbert úr segítségére. Következő kitüntetettünk a Völgy Barátja címet is 
viselhetné. Majd alapítunk ilyet is, és szeretnénk 20 év múlva is kitüntetni azt az embert, akinek 
köszönhető a Völgy számos templomának festése, tatarozása s ez: Tolvaly Ferenc úr.  
 
VÖLGYTELEPÜLÉS CSIGA TAGOZAT 
Kapolcs díszpolgára, a Művészetek Völgye létrejöttének, és működésének legnagyobb helybéli 
segítője volt: Horváth Jenő volt polgármester úr. Mindenki, helybeli, gyütt-ment, 
gyüttmaradt, völgyvendég, fővédnök testi bajainak orvosa: dr Tóth József (Jóskadoki) doktor 
úr. Számítógépek szakértője, mobiltelefonok szerelője, és főként: Mindenki, helybeli, gyütt-
ment, gyütt-maradt, völgyvendég, fővédnök lelki bajainak orvosa, Illés Sándor (Sanyipap) 
plébános úr. Kapocs község történetének ismerője, ihletett költője, a múzeumok 
(Kovácsműhely Múzeum, Falumalom-múzeum őre; Szabóné Szokoli Éva asszony. Ha 1989-
ben a Kapolcsi Művészeti Napokon, vagy 1993-tól a Művészetek Völgyében villanyt, kell 
szerelni, fát kivágni, kocsikereket javítani, utca fölött ívelő hirdetést kihúzni, mindig 
számíthattunk és számítunk Török Jenő úr szíves segítségére! A Völgy munkatársai, látogatói 
művészei vendégei, és az itt megszálló vendégek nyugodt álmukat mind-mind annak a hölgynek 
köszönhetik, akinek egy furcsa áthallás miatt titkos neve: Fektetős Nelli, ő valójában Márvány 
Elli asszony. Könyvtár igazgató, művelődési ház vezető, alpolgármester, majd polgármester lett 
Taliándörögdön Monostorapáti szülötte, s most az Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület vezető 
tanácsadója: Hoffner Tibor úr. Az előbb már kitüntetett Szabóné Szokoli Éva gyermeke az a 
fiatalember, aki a család, és a völgy hagyományait értékeinek őrzését méltón képviseli, s kinek 
kívánjuk, hogy maradjon örző: Szabó Csaba úr. A völgytelepülés csiga tagozat következő 
kitüntetettjének elég a nevét mondani, s mindenki tud mindent: Szőke András úr. 
 
ELÖLJÁRÓCSIGA TAGOZAT 
Marton Istvánné asszony Vigántpetend polgármestere, Fábry Szabolcs úr Nagyvázsony 
polgármestere, Göntér Gyula Kapolcs polgármestere, Hárshegyi József Monostorapáti 
polgármestere, Kajdi István Taliándörögd polgármestere, Kertész Lajos Pula polgármestere, 
Mészáros Ferenc Öcs polgármestere 
 
A VÖLGYCSIGA DÍJ ARANYSZALAGOKKAL ÉKESÍTETT 
EZÜSTSZARVACSKÁJÚ DÍJ 
Kiváló Műsorigazgatói munkássága, valamint türelme, elismeréséül PALLAGI ANIKÓ úrhölgy. 
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