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Bölcsőde építés Levélen

Nagy Diák Zenei Teszt

Levéli Szlovákok hírei

2019. májusában Levél Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a TOP-1.4.1 – 19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” megnevezésű
pályázati konstrukció keretében.
A projekt 2019. novemberében 120 millió forint támogatásban
részesült, ...

A DUE Médiahálózat Nagy
Diák Zenei Teszt döntőjébe a legfiatalabbként jutott be a levéli Kiss
Gergő. A győri Bercsényi kilencedikes tanulója tizenhétezer nevezőből
lett a harmadik.
Idén először rendezte meg a
DUE Médiahálózat a Nagy Diák Zenei Tesztet több mint 17 ezer fiatal...

A következő negyedévnek is
vége. A járványügyi előírások miatt
nem volt könnyű. Ennek ellenére nagyon örülünk, hogy a helyzet kissé
megnyugodott, így hosszú idő után
környezetvédelmi napot lehetett
szervezni a játszótér és a falu környékének takarítására, javítására. A környezetvédelmi napra...

folytatás a 9. oldalon

folytatás a 12. oldalon

folytatás a 26. oldalon
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Aktuális koronavírus információk

Az oltásnak köszönhetően a
járvány harmadik hulláma leszálló
ágban van. A járványügyi készültség
azonban továbbra is indokolt, mert
a vírus itt van, fertőz és megbetegíti
azokat, akik nincsenek beoltva. A magyar emberek több mint 50%-a már
védett, az átoltottság egész Európában nálunk a második legmagasabb.
A fokozatosság azonban továbbra is
indokolt, ezért maradnak olyan korlátozások, ami alól csak a beoltottak, a
védettek kapnak felmentést. Ötmillió
beoltott után - az Operatív Törzs jóváhagyásával – a következő szabályok
léptek életbe:
Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és a távolságtartásnak, de vannak kivételek.
A jelenlegi szabályok szerint éjfél és
reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat
megszüntetjük.
A települések belterületén nem kötelező a maszkviselés. A közterületen megszűnik a másfél méteres távolságtartási szabály is, valamint az
egyéni-, és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.
A bevásárlóközpontokban azonban

egyelőre fenntartjuk a másfél méteres
távolságtartást és a kötelező maszkviselést is. A 16-18 éves korosztály
felügyelet nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés
során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.
Családi és magánrendezvények
Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy
magánrendezvény esetén pedig az
50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalomban, családi esemény vagy
magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet.
A nagyobb rendezvények előírásai

A kulturális eseményeket – a zenés
táncos, rendezvény kivételével -, a
sportrendezvényeket, valamint a zárt
térben tartott rendezvényeket, illetve
a szabadban tartott nagyobb (500 főt

meghaladó résztvevő által látogatott)
rendezvényeket a koronavírus ellen
védettek és a felügyeletük alatt lévő
kiskorúak látogathatják.
A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által látogatható.
Mindezek alól kivételt képeznek a
zenés, táncos rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen
védettek által látogathatóak.
Június 14-étől már falunapot is lehet
tartani, és a koronavírus ellen védett
ember felügyelete alatt 18 év alattiak
is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken. Ötezer lakos alatti település szabadtéri falunapján védettségi
igazolvány nélkül is részt lehet venni,
de ott legfeljebb 1500 ember tartózkodhat egy időben.
Június 15-étől az önkormányzatok a
korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek.
2021. június 10-én Levélen a beoltottak száma már meghaladta az 1100 főt.
Továbbra is kérem, hogy figyeljünk,
vigyázzunk egymásra, viselkedjünk
felelősségteljesen annak érdekében,
hogy az élet minél hamarabb visszatérhessen a megszokott kerékvágásba!
Kiss Béla
polgármester

Nyári és ősz eleji programok 2021
A korlátozások fokozatos
feloldása lehetővé teszi, hogy idén
már bátrabban tervezzük a nyarat és
talán az őszt is. Több olyan rendezvényünk is megtartásra kerül, mely
tavaly nyáron elmaradt.
Így lesz Hagyományőrző aratás, Fociünnep és László napi búcsú,
Teraszos sakkverseny …, de talán a
legfontosabb, hogy a Falunapot, azaz
a XI. Levéli Veterán Traktor Találkozó és Családi Napot megtarthatjuk,

méghozzá a szokásos két napos rendezvényként, augusztus 13-14-én. A
helyszín némileg megváltozik. A rendezvények nagy része a Kultúrház udvarán és az evangélikus templomkertben lesznek, de természetesen lesznek
részprogramok a Horgásztónál és az
Ujhelyi Imre téren is.
Örömteli hír, hogy a 2021. június 8-án
megjelent 313/2021. Korm. rendelet
értelmében az 5000 fő alatti települések falupi rendezvényei védettségi

igazolvány nélkül látogathatóak!
Kérjük, figyeljék a plakátokat
és a Kultúrház facebook oldalát, ahol
folyamatosan adunk tájékoztatást az
aktuális helyzetről, lehetőségekről. A
Falunap programjairól rövidesen tájékozódhatnak a https://www.facebook.
com/leveltraktor/ oldalon is.
A programtervbe csak azokat
a rendezvényeket tettük be, amelyekről most tudjuk, hogy megtarthatók.
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határozatok
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány
(a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki
2020. november 4-én.
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester a Képviselő-testület
tagjaival elektronikus úton történt
egyeztetések után az alábbi döntéseket/ határozatokat hozta:
33/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere Levél
község településszerkezeti tervében
a területfelhasználás rendjét az e határozat 1. számú mellékletét képező
Területfelhasználási terv (fedvény)
című, É-1/M jelű, Rp.I.175-3 munkaszámú terven módosítással érintett
terület jellel jelölt területre a 2. számú
melléklet szerinti, településszerkezeti
terv módosulása című leírásban foglaltak szerint állapítja meg.
A határozat mellékleteiben foglaltakat
a képviselő-testület egyéb határozatainak és rendeleteinek meghozatalánál
figyelembe kell venni.
Jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom az 1/2021.
(III.5.) önkormányzati rendeletet
a helyi építési szabályzatról szóló
3/2009.(V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

34/2021.(III.4.) polgármesteri határozat
1./Levél Községi Önkormányzat polgármestere éven túli hitel (célhitel)
igénybevételét rendelem el.
A hitel célja: éven túli beruházási hitel
(telek-kialakítás, -közművesítés célra)
A hitel összege: 50.000.000,- Ft
A hitel futamideje: 2031. március hó
31-ig.
Hitelfedezet: Levél Községi Önkormányzat polgármestere kötelezettséget vállalok:
• a hitel visszafizetésére, valamint
arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezem és jóváhagyom.
Az Önkormányzat a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján
figyelembe vehető valamennyi
költségvetési bevételét a hitel fedezeteként ajánlom fel.
Levél Községi Önkormányzat polgármestereként nyilatkozom arról, hogy
a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel - a 2011. évi
CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alapján-, a
Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges.
2./ Az 1./ pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárok,
és a hitelszerződést az Önkormányzat
képviseletében a Bankkal megkötöm.
Jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom a 2/2021.(III.5.)
önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.
36/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint megismertem,
azt jóváhagyom. Felkéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről a székhelytelepülés önkormányzatát értesítse.
37/2021.(III.04.) polgármesteri ha-

tározat
Levél Község Polgármestere úgy határozok, hogy a község térfigyelő kamera rendszerének karbantartására
2021.január 01-től 2021. december
31-ig szerződést kötök a Satelit Híradástechnikai Kft-vel. A karbantartás
díját a 2021. évi költségvetésben biztosítom.
38/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere megbízom dr. Palatinus János ügyvédet
(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.), hogy a település
lakosai részére ingyenes jogi tanácsadást végezzen.
A megbízás időtartama: 2021. január 01. és 2021. december 31. közötti
időszakban havi 2 alkalommal, alkalmanként 2 óra időtartamban, a hivatal termében. A tanácsadás megbízási díját 40.000.-Ft/hó a 2021. évi
költségvetésében biztosítom.
39/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a Városüzemeltető és Fenntartó Kft-vel (9200
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.) szerződést kötök 2021.
évre Levél község területén a gyepmesteri tevékenység ellátására.
40/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendeletre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított
feladat- és hatáskörömben eljárva az
alábbiakat rendelem el:
1. Jóváhagyom a Kistérségi Egyesített
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Szociális Intézmény, Jánossomorjai
Idősek Klubja telephely változásának
átvezetését a Társulási Megállapodás
8.) és 9.) pontjában 9241 Jánossomorja, Óvári út 4. címről 9241 Jánossomorja, Iparos utca 26. címre.
2. Hozzájárulok, hogy a Társulási
Megállapodás 21.) pontja az alábbiak
szerint egészüljön ki:
„A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja
alapján Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet, melyet tájékoztatásul
megküld a Társulás tagjainak.”
3. Hozzájárulok, hogy a Társulási
Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete
lépjen
4. Hozzájárulok, hogy a Társulási
Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat 2. sz. melléklete
lépjen.
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását jelen
határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom és aláírom.
6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
a törzskönyvi bejegyzés napjával lép
hatályba.
7. A döntésről a Társulás elnökét tájékoztatni szükséges.
41/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzata a
REGIOPLAN Kft által Rp.I.175-4
munkaszámon készített településrendezési terv módosítási eljárás, véleményezési szakaszában a partnerségi
egyeztetését lefolytatta.
A partnerségi egyeztetési dokumentációt a község 2021. február 01-én
közzétette a település partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 2/2017.
(III.30.) számú önkormányzati rendelete alapján.
A veszélyhelyzet miatt a partnerek

elektronikus úton tehették meg észrevételeiket.
A partnerségi egyeztetés során vélemény, kérés nem érkezett.
Levél Község Polgármestere - Levél
Község Önkormányzata Képviselő
Testületének feladat és hatáskörében
eljárva- jelen határozatával lezárja a
partnerségi egyeztetést.
42/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde
építés
Levélen” elnevezésű pályázat bölcsődei eszközeinek beszerzéséhez az
alábbi cégektől
árajánlatot kérek:
- Hor Zrt. (1076 Budapest, Péterfy
Sándor utca 7.)
- Bocskó Kft. (2060 Bicske, Akácfa u.
60.)
- Fair Play Trade Kft. (1171 Budapest,
Lokátor u. 7.)
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2021. március 31.
43/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde
építés Levélen
elnevezésű pályázat” udvari eszközök
beszerzésére és telepítésére az alábbi
cégektől
árajánlatot kérek:
- Haász Kft. (6725 Szeged, Kálvária
sugárút 87.)
- Tóth Gábor ev. (9200 Mosonmagyaróvár, Tarcsai utca 11.)
- Vargáné Lőrincz Lívia ev. (9200 Mosonmagyaróvár, Szegfű u. 6.)
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2021. március 31.
42/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde
építés
Levélen” elnevezésű pályázat udvari
kerítés és kertépítési munkák kivitelezéséhez az alábbi cégektől árajánlatot
kérek:
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- Júlia-Trans 2000 Bt. (9221 Levél, Új
u. 4.)
- West-Building Kft. (9221 Levél, Vasút u. 8.)
- Trusbau Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Gyep u. 9.)
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2021. március 22.
43/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere megrendelem Kovács László ev. (9200 Mosonmagyaróvár, Vágóhíd u. 15.) -tól
a vállalkozási szerződésben foglaltak
alapján a növényvédelmi szolgáltatást, melynek költsége a 2021. évi
költségvetésben biztosított.
44/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a
181/2020.(X.28.) határozathoz kapcsolódóan a vevő kötelezettségeként
megjelölt - az önkormányzat tulajdonában álló 245/35 hrsz alatt felvett
1964 m2 területű „kivett önkormányzati közút” megnevezésű ingatlanon
-, megtervezendő és kivitelezendő
önkormányzati közútra vonatkozó
közterületfejlesztést részletesen magában foglaló jelzálogszerződéssel vegyes területfejlesztési megállapodást
az önkormányzat feladat és hatáskörében eljárva megkötöm és aláírom.
Továbbá e határozatban foglaltakon
túl még szükséges jognyilatkozatokat
megteszem.
51/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról
úgy rendelkezem, hogy a Levél Községi Önkormányzat fenntartásában
és működtetésében lévő, Levélfalvi
Manók Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási
határával (teljes település).
Levél Községi Önkormányzat Polgármestereként megbízom a jegyzőt,

6
hogy a döntést, valamint a nemzeti
köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
53/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde
építés Levélen” elnevezésű pályázat
udvari kerítés és kertépítési munkák
kivitelezésével” a West-Building Kft-t
bízom az ajánlatban szereplők szerint
nettó 16.152.332.-Ft ajánlati árral, a
kivitelezés költsége a 2021. évi költségvetésben biztosított.
54/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a TérHáló Usd Kft. által TH-21-02-03
munkaszámon készített településrendezési terv módosítási eljárás, véleményezési szakaszában a partnerségi
egyeztetését lefolytatta. A partnerségi egyeztetési dokumentáció 2021.
március 01-én közzétételre került a
település partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete alapján.
A veszélyhelyzet miatt a partnerek
elektronikus úton tehették meg észrevételeiket. A partnerségi egyeztetés
során vélemény, kérés nem érkezett.
Levél Község Polgármestere - Levél
Község Önkormányzata Képviselő
Testületének feladat és hatáskörében
eljárva- jelen határozatával lezárja a
partnerségi egyeztetést.
55/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021Önkormányzati
temetők
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázatra pályázati igényt nyújt be.
56/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021- Út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmények
építése/felújítása” elnevezésű MFP-
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UHK/2021 kódszámú pályázatra pályázati igényt nyújt be.
57/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021- közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés és bértámogatás” elnevezésű MFP-KEB/2021 kódszámú
pályázatra pályázati igényt nyújt be.
58/2021.(III.24.) határozat
Levél Község Polgármestere úgy határozok, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Levél, Szövetkezet u. 15. sz. alatti üzlethelyiségét
bérbeadásra kínálom a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: meghirdetésre azonnal, pályázat benyújtására 2021. április 13.,
elbírálásra 2021. április 16.
58/2021. (IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat Polgármestere az óvodai beíratás időpontját
az alábbiak szerint hagyom jóvá:
2021. április 26.
2020. április 27. online felületen keresztül. Intézkedem a beiratkozással
kapcsolatos hirdetmény község honlapján történő közzétételéről.
59/2021.(IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde
építés Levélen” elnevezésű pályázat
1 csoportos bölcsőde eszközbeszerzésével a Fair Play Trade Kft-t (1171
Budapest, Lokátor u. 7.) bízom meg
az ajánlatban szereplők szerint nettó 4.438.365.-Ft ajánlati árral. Az
eszközbeszerzés költsége a 2021. évi
költségvetésben biztosított.
60/2021.(IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde
építés Levélen” elnevezésű pályázat
bölcsőde udvari eszközök beszerzésével és telepítésével Vargáné Lőrincz
Lívia e.v-t (9200 Mosonmagyaróvár,
Szegfű u. 6.) bízom meg az ajánlatban
szereplők szerint nettó 1.376.504.-Ft
ajánlati árral. A kivitelezés költsége a

2021. évi költségvetésben biztosított.
62/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva az önkormányzat tulajdonában lévő Levél,
Szövetkezet u. 15. sz. alatti sport büfé
Noltech Hungária Kft. részére történő
bérbeadásról szóló 54/2020.(XI.24.)
polgármesteri határozatot – bérlő
visszalépése miatt – visszavonom.
63/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva az önkormányzat tulajdonában lévő Levél,
Szövetkezet u. 15. sz. alatti sport büfére 2021. április 19-től határozatlan
időtartamra Levél Községi Önkormányzat képviseletében helyiségbérleti szerződést kötök az SPS Rendezvénytechnika Kft. (9221 Levél, Fő u.
31.) -vel ipari és raktározási, valamint
vendéglátó tevékenység folytatására.
64/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított
hatáskörömnél fogva a veszélyhelyzet
ideje alatt – amíg a korábbi, a vendéglátó egységekre vonatkozó rend szerinti
nyitva tartás nem áll helyre - az önkormányzat tulajdonában lévő sport büfé
bérleti díjfizetésének tekintetében 50%os kedvezményt biztosítok a bérlő SPS
Rendezvénytechnika Kft. részére.
65/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított
hatáskörömnél fogva az Levél Községi
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét az 1. sz. melléklet szerint
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jóváhagyom, elfogadom, azzal, hogy
amennyiben év közben új feladat jelentkezik, a közbeszerzési tervet módosítani, illetve aktualizálni kell. Felhívom a jegyzőt, hogy intézkedjen a
2021. évi közbeszerzési tervnek a község honlapján történő közzétételéről.
66/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva az önkormányzat tulajdonában lévő Fő u.
25/D lakás kazáncseréjét az LTP Gáz
Kft. (9221 Levél, Újhelyi Imre tér 5.)
-től megrendelem az ajánlatában
foglaltak szerint, a munka költségére
387.350.-Ft-ot biztosítok a 2021. évi
költségvetés tartaléka terhére.
67/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi döntés hozom:
a Levélfalvi Manók Napköziotthonos
Óvoda intézményátszervezését határozom el oly módon, hogy az óvoda
az újonnan megépülő bölcsődével
együtt, integrált intézmény működési formában funkcionál tovább. A
bölcsődei intézményrész telephelyként (9221 Levél, József Attila utca
40.) kerül létesítésre. Az óvoda 9221
Levél, Fő utca 15. szám alatt működik tovább, mint a Levélfalvi Manók
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
integrált intézmény székhelye.
Megbízom a tisztségviselőket, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos
intézkedéseket tegyék meg.
68/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi döntés hozom:
a Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 387/2 hrsz-ú 89m2
alapterületű kivett beépítetlen területet telekkiegészítésként 1.000.-Ft/
m2 áron értékesítjük a Levél, 386/1
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Szabó József és Szabó Józsefné Levél, Szövetkezet utca 33. alatti lakosok részére.
Az adás-vételi szerződés költsége az
önkormányzatot terheli.
69/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi döntés hozom:
a Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 395/2 hrsz-ú 83m2
alapterületű kivett beépítetlen területet telekkiegészítésként 1.000.-Ft/
m2 áron értékesítjük a Levél, 395/1
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Lakatos
Jánosné Levél, Szövetkezet utca 41.
alatti lakos részére.
Az adás-vételi szerződés költsége az
önkormányzatot terheli.
70/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi döntés hozom:
a Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 394/2 hrsz-ú 81 m2
alapterületű kivett beépítetlen területet telekkiegészítésként 1.000.-Ft/
m2 áron értékesítjük a Levél, 394/1
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Baloghné Fábry Edina és Balogh Péter Levél,
Szövetkezet utca 41/A alatti lakos részére. Az adás-vételi szerződés költsé-
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ge az önkormányzatot terheli.
71/2021.(IV.15.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi döntés hozom:
megrendelem a Júlia Trans 2000 Bt-től
(9221 Levél, Új u. 4.) a bölcső mögötti
525/57 hrsz-ú terület gépi földmunka és tereprendezését az árajánlatban
foglaltak szerint 320.000.-Ft+Áfa ös�szegben, mely költség fedezete a 2021.
évi költségvetésben biztosított.
75/2021.(V.3.) polgármesteri határozat
1. Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, összhangban
a 67/2021.(IV.15.) polgármesteri határozattal, figyelembe véve a véleményezésre jogosult szervek véleményét az
alábbi döntés hozom:
a Levélfalvi Manók Napköziotthonos
Óvoda intézményátszervezését határozom el oly módon, hogy az óvoda az
újonnan megépülő bölcsődével együtt,
2021. szeptember 1. napjától integrált
intézmény működési formában funkcionál tovább. A bölcsődei intézményrész telephelyként (9221 Levél, József
Attila utca 40.) kerül létesítésre. Az
óvoda 9221 Levél, Fő utca 15. szám
alatt működik tovább, mint a Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde integrált
intézmény székhelye.
2. Levél Község Polgármestere elfogadja az ezen határozat mellékleteiben szereplő Levélfali Manók
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosító okiratát és a Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.
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Az alapító okirat és az intézményátszervezés 2021. szeptember 1. napján
lép hatályba.
3. A módosító okirat és az egységes
szerkezetű alapító okirat kiadmányozásáról és záradékolásáról saját hatáskörben gondoskodom.
4. A Levél Községi Önkormányzat
Polgármestereként az átszervezéshez
szükséges jognyilatkozatok megtételéről, aláírásáról, és az esetleges módosítások aláírásáról saját hatáskörben
gondoskodom.
Megbízom a tisztségviselőket, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos
intézkedéseket tegyék meg.
76/2021.(V.3.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy döntök, hogy a Levél, Május 1. ligeti játszótéri eszközök
javítását megrendelem Vargáné Lőrincz Lívia e.v-tól (9200 Mosonmagyaróvár, Szegfű u. 6.) az ajánlatban
foglalt 640.200.-Ft+Áfa összegben,
melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítom.
77/2021.(V.3.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy
a Levél, 525/56 hrsz-on létesítendő
vízkitermelő kút vízjogi létesítéséi
engedélyes terv elkészítését és az engedélyeztetési eljárás teljeskörű ügyintézését megrendelet a Penta-Kör
Mérnökszolgálati Kft (9012 Győr,
Kiss Angyal Ernő u. 15.) az ajánlatban
foglalt 220.000.-Ft+Áfa vállalási áron,
melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítom.
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78/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy az
AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti beszámolóját elfogadom és mérlegét az alábbiak szerint hagyom jóvá:
Évi mérleg főösszege: 			
21.647.265.e-Ft
Mérleg szerinti eredmény, nyereség:
13.835.e.-Ft
79/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy a Levél, 525/56 hrsz-on létesítendő vízkitermelő kút üzemeltetési
dokumentáció összeállítását megrendelem a Penta-Kör Mérnökszolgáltató Kft (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő
u. 15.)-től az árajánlatban foglalt
190.000.-Ft+Áfa vállalási áron, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítom.
80/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001
„bölcsőde építés Levélen” elnevezésű
pályázat bölcsődei egyedi beépített
bútorok készítésével a Kranko Bt-t
(9200 Mosonmagyaróvár, Hadnagy
utca 12.) bízom meg az ajánlatban
szereplők szerint bruttó 2.997.000.-

Ft ajánlati árral. A kiadás fedezete a
2021. évi költségvetésben biztosított.
81/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001
„bölcsőde építés Levélen” elnevezésű
pályázat keretében a bölcsőde informatikai eszközeit a Dirat Bt (9024
Győr, Répce u. 15.)-től megrendelem
az ajánlatban szereplők szerint:
- ASUS X515MA laptop nettó
172.000.-Ft+Áfa,
- Brother MFC-T920DW tintasugaras nyomtató nettó 136.340.-Ft+Áfa,
- Panasonic KX-TG6812PDB telefon
18.700.-Ft+Áfa.
A kiadás fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított.
82/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy
TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen” elnevezésű pályázat keretében a bölcsődei fényzáró
termékeket a
- függönykarnist, fényáteresztő függönyt és sötétítő függönyt a TextíHáz
2003 Kft. (9200 Mosonmagyaróvár,
Szt. István kir. u. 99.)-től mindösszesen bruttó 298.450.-Ft,
- szalagfüggönyt, szúnyoghálót a RoKonzol Kft. (9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István Király út 99.)-től mindösszesen bruttó 139.700.-Ft
ajánlati árral megrendelem. A kiadás
fedezete a 2021. évi költségvetésben
biztosított.
Levél Községi Önkormányzat polgár-
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mestere jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom a
4/2021.(V.20.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályozásáról szóló 2/2015.
(II.24.) rendelet módosításáról
83/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a
Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft. 2020. évi beszámolóját jóváhagyom.
84/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom.
Megállapítom, hogy:
- a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás,
miszerint a gyermek családba történő
nevelkedésének biztosítása elsődleges
fontosságú,
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátása terén a gyermek-
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85/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy
Dovigyel István és Dovigyelné Horváth Marianna Levél, 1129 hrsz-ú
„kivett zártkerti művelés alól kivett
terület” ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelmét a rendezési
terv figyelembe vételével támogatom.
A belterületbe vonással kapcsolatos
mindennemű költség kérelmező tulajdonosokat terheli.
86/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy az

Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel
fennálló bérleti és szolgáltatási szerződés 7. pontja alapján a konyha bérleti
díját felülvizsgáltam és úgy határozok,
hogy a 109/2020.(VII.15.) határozattal
megállapított díj mértékét fenntartom,
azon változtatni nem kívánok.
87/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a
rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához 70.000.-Ft-ot biztosítok a
2021. évi költségvetésben.
88/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy a Magyar Falu Program MFPBJA/2021 kódszámú „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” elnevezésű pályázatra pályázati
igényt nyújtok be.
Azon határozatszámok, melyek hiányoznak a felsorolásból, települési
támogatások odaítéléséhez kapcsolódnak. Az érintettek személyiségi
jogaira tekintettel nem kerülhetnek
nyilvánosságra.

részesült, majd decemberben hatályba lépett a Támogatási Szerződés.
Ezt követően a megkezdődött a megvalósítás szakasz, kiviteli tervek elkészültek, valamint az egyéb ellátandó
feladatok elvégzésének beszerzései is
lezajlottak.
Az új bölcsődei intézmény Levélen,

oldalhatáros beépítési övezetben az
525/56-os helyrajzi számú ingatlanon fog elhelyezkedni. Az épületet a
terület kialakult beépítési jellemzőihez hasonlóan, a terület karakteréhez
illeszkedve terveztük. A tervezett befogadó létszám 12 fő. Az intézmény
kialakítása során olyan megoldások

védelmi rendszer működése, illetve
az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek a jogszabályban előírtaknak
megfelelnek, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak
megfelelően működik.
Az előterjesztésben foglaltakról tájékoztatom a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztályát.

Bölcsőde építés Levélen
2019. májusában Levél Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a TOP-1.4.1 – 19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” megnevezésű
pályázati konstrukció keretében.
A projekt 2019. novemberében 120 millió forint támogatásban
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kerülnek alkalmazásra, amelyek hos�szabb távon megtérüléséhez vezetnek
és az intézmény gazdaságos, költséghatékony üzemeltetését teszik lehetővé. A fűtési rendszer korszerű kialakításával az épület fűtéséhez szükséges
energia csökkenthető, korszerűbb
megoldásokkal az épületben dolgozók, illetve a gyerekek komfortérzete is növekszik. Megújuló energiaforrások kialakítását is beterveztük.
Mindezek összességében az épület
üzemeltetésének költségeit jelentősen
csökkentik.
Levél község jelenleg nem rendelkezik bölcsődével, így a fejlesztésre nagy
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szükség van. A település lakosságának
növekedése, folyamatosan növekvő
születések száma, valamint a pozitív
vándorlási mérleg eredményeként valósulhat meg az új intézmény létesítése, ezáltal is nagymértékben növelve a
kisgyermekes családok életkörülményeit, valamint a helyi lakosság munkaerő-piaci esélyeit.
A projektben elnyert támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A TOP-1.4.1 – 19-GM1-2019-00001
kódszámú, „Bölcsőde építése Levélen” megnevezés projekt keretében
2020. április 9. napon az építési beruházás vonatkozásában a közbeszerzési eljárást megindítottuk.
Az eljárás során két érvényes ajánlat
érkezett. A közbeszerzés nyertes árajánlatát a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. nyújtotta. A Vállalkozási
szerződés 2020. június 10. nappal aláírásra került.
A bölcsőde építése 2020. júniusában
meg is kezdődött, a folyamatok terv
szerint haladtak, az ütemezés tartható
volt. Mire a csapadékos időjárás megérkezett az épület teteje is elkészült, a
fagy előtt az ablakok is beépítésre kerültek. A külső szigetelések, vakolások is elkészültek, a napelemes rendszer létesítése is megtörtént.
2021. januárjában a belső munkálatok is elkezdődtek, mint például a
padlófűtés lefektetése. Ezt követően
megtörtént padló és falburkolatok kiválasztása, kötelező eszközbeszerzés,

udvari játékok megrendelése, kerítés
és kertépítés és egyedi gyártású bútorok, fényzáró eszközök megrendelése.
Az építési beruházás 2021. június
3-án befejeződött. A kertépítés még
folyamatban van. A kivitelező WestBuilding Kft. a tereprendezés szakaszában jár. A modern udvar automata
öntözőberendezéssel és robotfűnyíróval lesz ellátva. Megtörtént a bölcsődei igényfelmérés is, mely jól mutatja,
hogy mekkora igény van az intézmény szolgáltatására.
Jelen pillanatban a használatbavételi engedélyezési eljárás zajlik, melyet
követően tudjuk kezdeményezni a
működési engedély kiadását. 2021.
június közepén a humán erőforrás
biztosításának érdekében a közigazgatási álláshelyhirdetés felületen közzétesszük a pályázati felhívást. Az
intézménybe 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka
tud dolgozni. Elsősorban levéli munkaerővel szeretnénk az álláshelyeket
betölteni.
A bölcsőde ünnepélyes átadásra 2021.
szeptember 3-án fog sor kerülni.
Az intézmény 2021. október 1-től
várja a levéli gyermekeket.
Bízunk benne, hogy az immár
teljeskörű szociális és intézményi
hálózat és a 2022-ben meginduló –
Levéliek részére kedvezményes - önkormányzati telekértékesítés helyben
tudja tartani a családalapítás előtt álló
fiatal korosztályt.
Kiss Béla
polgármester

HÍR-LEVÉL
2021.II. negyedév

11

Óvodai hírek 2021. II. negyedév
Április 19-én feloldották a rendkívüli
szünetet az óvodákban, így visszatérhettek a gyerek is az intézménybe.
Az óvodai élet vis�szatért a rendes kerékvágásba bár a
korlátozások még érvényben vannak.
A szünet alatt 4 kisgyermek számára biztosítottunk ügyeletet. Az óvoda
dolgozói számára is elérhetővé vált
a védőoltás. Szinte mindenki élt is a
lehetőséggel. Aki nem az azért nem,
mert átesett a fertőzésen és még védett
a vírussal szemben.
Április 26-27-én zajlott le a beíratás.
A 2021/2022-es nevelési évre 18 kisgyermeket írattak be. Ebből a korosztályból 6-an már járnak óvodába, így
szeptemberben a kiscsoport 24 fővel
indulhat majd. Óvodásaink számára
több program is elérhetővé vált az elmúlt időszakban.
Május 7-én a Levéli Önkéntes Tűzoltók jártak nálunk hatalmas élményt
szerezve ezzel a gyerekeknek. Megnézhették, megfoghatták a tűzoltók felszereléseit, beülhettek az autóba és kérdéseikre is választ kaptak. Köszönjük ezt
a felejthetetlen élményt.

Május 21-én megtartottuk hagyományos gyereknapunkat. Idén kicsit
másképp, szülők nélkül. A délelőtt
folyamán a gyerekek csoportonként
egy kincskeresésen vehettek részt. A
kincsestérképet követve állomásrólállomásra mentek, ahol végre kellett
hajtaniuk a feladatokat. (Ügyességi feladatok, kincskeresés a homokozóban,

óriás puzzle...stb) Így kerültek egyre
közelebb a kincsesládához. A kincs helyét egy nagy piros X jelölte. Ha megtalálták, akkor a ládában lévő kincset
megkapták. Az óvoda előtti parkolóban egy rendőrautó és Erzsi néni várta
a gyerekeket. Megnézhették az autót,
felpróbálhatták a golyóálló mellényt és
a védő sisakot is. Végezetül még ajándékot is kapott minden kisgyermek.
Kulcstartót, karkötőt és matricát. Köszönjük a lehetőséget és az ajándékokat. A Szülői Munkaközösség hozzájárulásával vásároltunk házi vattacukor
készítő gépet az óvoda számára, mel�lyel finom nyalánkságot készítettünk a

gyermekek számára.
Ezen kívül még a Levél Kertészet virág
felajánlásait is haza vihették aznap a
gyerekek. Nekik is nagyon szépen köszönjük. Az időjárás is mellénk szegődött, így ez a nap pompásan sikerült.
Köszönöm a kolléganők segítségét és
munkáját is.
Az előttünk álló időszakban már csak
a nagycsoportosok ballagása és a pedagógus nap áll. Május 28-án, pénteken szűk körben az óvoda udvarán
búcsúztatjuk el a nagyokat, akik ősszel
már iskolába fognak menni.
Június 7-én hétfőn, nevelés nélküli
munkanap keretében, pedagógus nap
alkalmából Albertkázmérpusztára látogatunk el, ahol a kézműves csokoládékészítés rejtelmeibe nyerhetünk
betekintést.
A nyári időszakban óvodánk összevont csoportokkal fog működni.
Július 26-tól augusztus 6-ig tervezzük
az óvodában a nagytakarítást. Ez idő
alatt az óvoda zárva tart.
A nyárra mindenkinek jó pihenést
kívánok.
Boros Csilla
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A Nagy Diák Zenei Teszt fináléjában a legfiatalabbként jeleskedett a levéli középiskolás!

A DUE Médiahálózat Nagy
Diák Zenei Teszt döntőjébe a legfiatalabbként jutott be a levéli Kiss
Gergő. A győri Bercsényi kilencedikes tanulója tizenhétezer nevezőből
lett a harmadik.
Idén először rendezte meg a
DUE Médiahálózat a Nagy Diák Zenei Tesztet több mint 17 ezer fiatal
részvételével. A fináléba tizenketten
jutottak, köztük a megyéből egyedüliként a levéli Kiss Gergő. A május
14-ei döntőt bárki élőben követhette
a DUE Médiahálózat médiafelületein.
– Még tavaly év végén az

Instagrammon találtam rá a versenyre. Akkor feladat volt például a dalszövegek kiegészítése, vagy ki kellett
találni, melyik dal kié, ki írta. Áprilisban tudtam meg, hogy bejutottam
a középdöntőbe. Itt egy perc hét másodperc alatt sikerült hibátlanul válaszolnom a tizennyolc kérdésre. Az
online eredményhirdetésem derült
ki, hogy negyedikként bejutottam a
május 14-ei döntőbe – avatott be a
15 éves Kiss Gergő. A kilencedikes
diák a győri Bercsényiben tanul vasút-szállítmányozási logisztika szakon,
de mint mondja, nagy álma, hogy színész lehessen.
– Az eddigi feladatok nyomán próbáltam készülni a döntőre. Zenei témákban sok cikket olvastam. Egyébként
is sok zenét hallgatok, vonatozás közben, amikor Levél és Győr között utazom, futás vagy akár tanulás közben.
Kedvenceim Rúzsa Magdi, a Margaret
Island vagy a Honey Beast. Igyekszem
minden évben legalább egy koncertjükre is eljutni – fűzte hozzá a gimnazista.
Mint mondja, osztálytársai osztályfőnöki órán követték a pénteki műsort,
büszkék rá, ahogy a családja és jómaga is. Hiszen a legfiatalabb versenyzőként többnyire egyetemisták között

kellett helyt állnia a többfordulós
megmérettetésben.
A Petur András, a verseny házigazdája által feltett kérdésekre, egy kivételével sikerült jó választ adnia Gergőnek. Ha a vetélytárs nem válaszolt
jól, kétszer „rablással” is megpróbálkozott, egyszer sikerrel. Az is nagy élmény volt, hogy élőben találkozhatott
Czutor Zoltánnal, a Belmondo énekesével, aki ismert magyart dalokat írt
át a versenyre és előadta őket.
A megmérettetésen a budapesti Vargha Zsófia, a debreceni Halmai Brigitta mögött jeleskedett Kiss
Gergő. Nyereménye egy okos telefon,
egy hangszóró és fejhallgató.
Mészely Réka
Kisalföld

Tisztelt Levéli Lakosok!
A koronavírus-járvány elleni védekezés szabályai miatt a Dr. Palatinus János ügyvéd által biztosított
INGEYENES JOGI TANÁCSADÁS
2021. április és május hónapokban szünetelt.
A szolgáltatás 2021. június 7-től az alábbi napokon 15:00-17:00 óra között vehető igénybe:

Június 7. 21. • Július 5. 19. • Augusztus 2. 16. • Szeptember 6. 20.
A tanácsadás helye: Levéli Polgármesteri Hivatal dísztereme.
Forduljanak bizalommal dr. Palatinus János ügyvéd úrhoz!
Tisztelettel:
Kiss Béla, polgármester
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“Csodás illatok kavalkádja” - IX. Főzőverseny

LEVÉLEN, A KULTÚRHÁZ MÖGÖTT
2021. AUGUSZTUS 14-ÉN SZOMBATON

VERSENYKIÍRÁS
Helyszín: a Kultúrház mögött az evangélikus templomkertben
Időrend:
– 9.00 – 10.00–ig előkészítés és tűzgyújtás, stb.
– 10.00-től főzés, sütés, közben a munkakörnyezet és csapatmegjelenés helyszíni bírálata!
– 14.00-től az ételek bírálata a bíráló asztalnál!
– kb. 15.30 eredményhirdetés!
Kategória:
Nyílt tűzön készített ételek (Bármi sütésre, főzésre alkalmas eszköz megengedett!)
Résztvevők: 3-5 fős csapatok, baráti társaságok, egyesületek korlátlan számú kísérővel.
Nevezés:
A nevezés díjtalan! (Egy csapat több étellel is indulhat, egy étellel csak egy versenyző nevezhet!)
Fontos! Az ételek és csapatok fantázia nevének megadása!
Mennyiség: Legkevesebb tizenöt adag, ebből egy adag a kóstoláshoz, amit szépen kitálalva kell a
zsűri elé vinni!
Versenyzők által biztosítandó anyagok, eszközök:
A főzéshez szükséges alapanyagok, eszközök, a tálaláshoz és a kóstoláshoz szükséges eszközök,
min. 3 db, az ételhez megfelelő evőeszköz, dekoráció!
Az alapanyagok származását igazoló dokumentumok.
Rendezők által biztosított anyagok, eszközök:
5x5 m-es főzőhely, 1 db sörasztal 2 db paddal, vízvételi letehetőség, hulladékgyűjtő zsák, díjazás.
További feltételek:
A versenyzés előfeltétele a nevezési lap kitöltése és leadása a rendezvény házigazdájánál.
Az ételt pénzért kínálni TILOS, de adomány elfogadható, összege min. 800 Ft/adag.
Értékelés:
1. Főzőhelyi rend és tisztaság, csapatmegjelenés: Adható pontszám: 1–től 30–ig.
Értékeljük az előkészítés, ételkészítés körülményeit, higiéniáját, a csapat megjelenését, annak
ötletességét! Fejkendő vagy sapka viselése a verseny alatt kötelező!
2. Ételek minősége: Adható pontszám: 1–től 70–ig
Értékeljük az étel ízét, illatát, színét, állagát és tálalását. Továbbá figyelembe vesszük az
újszerűséget vagy hagyománytiszteletet, az étvágygerjesztő, ízléses, elegáns vagy modern
stílust, a felhasznált anyagok ízben, színben és arányokban harmonizáljanak, az elkészítés legyen
szakszerű, változatos.
Elérhető legmagasabb pontszám: 100 pont. Figyelem! A zsűri döntése megfellebbezhetetlen.
DÍJAZÁS, JUTALMAZÁS:

Első három helyezett: 15 ezer, 10 ezer és 5 ezer Ft ajándékutalvány és oklevél!
Különdíjak, névre szóló emléklapok!
JELENTKEZÉS ELŐZETESEN A LEVÉLI KULTÚRHÁZBAN
KULTÚRHÁZBAN:
9221 Levél, Fő utca 30.

Tel. és fax: 96/229 103; Mobil: 20/228 4779,
e-mail: kulturhaz@level.hu
A helyszínen csak akkor lehet jelentkezni, ha marad szabad főzőhely!

Várjuk ínyencek, főzni szerető, főzési tudományukat
megméretni akarók jelentkezését!
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XI. Levéli veterán traktor találkozó és családi nap

y
és ing
Belép

2021. AUGUSZTUS 13-14.

enes!

Helyszín: 9221 Levél, Fő utca 30. Kultúrház udvara és az Evangélikus templomkert.

Augusztus 13:
SZAKMAI NAP

Augusztus 14:
VETERÁN TRAKTOR
TALÁLKOZÓ ÉS CSALÁDI NAP

15.00 Szakmai előadások
Utána: Sajt-és borkóstoló

9.00 Megnyitó – Fúvószene – Felvonulás

Közben kirakodók, versenyek, büfé, stb.

20.00 órától:

Sztárvendég!

11.00-től Traktormustra, „Legszebb traktor”,
„Legöregebb traktor”, stb.
16.30 Az Új Kenyér ünnepe
19.00

Hungarian Beatles and
Solo Years Tribute Band

Beatles
le
ls
emlékzenekar
neka
kkar
Utána:

Bówly Roll zenekar
A bulizene!

21.00 Tűzijáték a tó felett,
utána kb. 21.30 órától

Sztárvendég!

SSzandi
z

Roby & Adél

Érdeklődés és előzetes jelentkezés:
Fehér Attila: tel.: +36/30/997 5301, e-mail: feherszinesattila@gmail.com vagy
Radák Tamás: e-mail: kulturhaz@level.hu tel.: +36/20/228 4779 és
Tompa Lajos: +36/20/228 4284.
Részletes program: https://www.facebook.com/leveltraktor oldalán.

Kiegészítő programok:

Fúvószene – Gyermek horgászverseny – Sárkányhajózás - Főzőverseny Állatsimogató – Árusok – Játszóház - Légvár - Büfé – Koncertek - Nyárzáró utcabál
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Levéli kiskertek csodái!

„„Levéli
Levéli kiskertek csodái!” címmel kiállítást és kóstolót szervezünk, ezért felhívjuk a levéli
ügyes kezű kiskert tulajdonosokat, háziasszonyokat, hogy aki hajlandó saját készítésű
termékével egy kiállításon, kóstolón részt venni

JELENTKEZZEN!
Amire gondolunk: befőttek, lekvárok, kompótok, fűszerek, szörpök, borok,
pálinkák, savanyúságok, gyümölcsök, zöldségek, sütemények,
vagy bármi, ami saját kertjéből való, vagy saját készítésű termék!

Bármilyen további ötletet is szívesen fogadunk!

A kiállításra szánt termékeket 2021. augusztus 13-án pénteken
14.00 óráig várjuk a Kultúrház mögött, a rendezvény helyszínén.
A felajánlásokat a XI. Levéli Veterán Találkozó és Családi Nap
keretében helyszíni kóstolásra és adomány ellenében értékesítésre szánjuk.
(Aki a termékét csak bemutatóra szánja és a rendezvény után hazavinné,
kérjük előre jelezze a szervezőknél.)

Kérdéseikkel, ötleteikkel keressék Vargáné Herlicska Zsuzsannát
személyesen, a 96/229 056 vagy a 20/349 6486-os telefonszámon.
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Gyök hírek 2021. II. negyedév

Ezért a pályázatot július 9-el lezárjuk.
Tehát ezen időpontig várjuk még az
alkotásokat
Téma: VÍZ

Hagyd el ... !
Idén első alkalommal megrendeztük
a húsvét előtti napokban a „Hagyd el
...!” című programot, aminek a lényege az volt, hogy kis csomagokat rejtünk el a falu több részén is, hogy a
kis lurkók majd megtalálják azt. Mi is

több mint 10 csomagot „rejtettünk el”,
de rajtunk kívül nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tervezzük, hogy jövőre is meghirdetjük.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a gyerekek öröméhez.
Farkas Kevin
Gyök polgármester

2. Művész Születik!
- pályázat lezárása

Idei pályázatunk határidejét már
többször hosszabbítottuk, sőt határozatlan ideig eltoltuk, de úgy gondoljuk, most már lesz lehetőségünk
arra, hogy az alkotásokat kiállítsuk
„élőben”.

Az alkotás lehet: vers, novella, regény,
rajz, festmény, fotó, makett, illetve
bármilyen kézműves megoldás.
Az elkészült műve(ke)t a Levéli Kultúrházba juttasd el személyesen, vagy
a leveligyok@gmail.com e-mail címre.
A pályázatra bárki jelentkezhet, függetlenül a kortól és lakhelytől.
Nevezési díj nincs!
MINDEN BEÉRKEZETT ALKOTÁSON LEGYEN FELTŰNTETVE: A
NÉV, AZ ÉLETKOR ÉS AZ ELÉRHETŐSÉG!
Eredményhirdetés és kiállítás júliusban, melynek időpontját plakátokon, facebookon és instragramon is
hirdetni fogjuk.
Jó munkát kívánunk!
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Kézműves Tábor 2021
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Plusz az ebéd díja annak,
aki ezt igényli: 730,-Ft/fő/nap
(3.650,-Ft /hét)

Szeretettel várunk minden barkácsolni szerető gyerkőcöt, első osztályos
kortól a IX. Levéli Kézműves Táborba, 2021. július 5-9-ig, melynek helyszíne a Kultúrház!
A tábort vezeti: Boros Csilla és a
GYÖK. Foglalkozások reggel 9.00
órától délután 4.00 óráig.
A részvételi díj: 3500,-Ft/fő/hét,
melyből a szükséges alapanyagokat
biztosítjuk.

A jelentkezéseket a Kultúrházban
várjuk, személyesen, telefonon:
20/228-47-79; 229-103,
vagy e-mailben: kulturhaz@level.hu
A létszám korlátozott, ezért kérjük,
csak azok jelentkezzenek, akik szívesen barkácsolnak!
Szeretettel várunk benneteket!

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én megemlékezést
és koszorúzást tartottunk a Trianon
emlékműnél, a Dózsa utcai kerékpáros pihenőben.
A szép idő és korlátozások

eltörlése is segítette, hogy nagy számban érkeztek emlékezők a helyszínre.
A Himnusz eléneklése után Széll
Veronika mondta el Babits Mihály:
Csonka Magyarország című versét.
Megemlékező beszédet mondott
Fenyvesi Gyöngyi a Levéli Német
Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője, majd Butsy Lajos plébános rövid imája következett.
Az emlékműnél koszorút helyezett
el községünk Önkormányzata, Levél
Barátainak Egyesülete, a Katolikus
Egyházközség és a Gyermek- és Ifjú-

sági Önkormányzat.
A koszorúzás után Kiss Béla
polgármester köszöntet mondott a
résztvevőknek és külön megköszönte
az idén nyugdíjba vonuló igazgatónő
megemlékező gondolatait.
A rendezvény zárásaként Németh Csaba előadásban hallhattuk
Reményik Sándor: Nem nyugszunk
bele! című költeményét, majd a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot.
Köszönjük valamennyi
közreműködő segítségét!
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Tájékoztató a fogorvosi alapellátásról
lenni, de az igazat megvallva sosem
gondoltam, hogy végül a fogorvosi
szakmát választom. A Semmelweis
Egyetemen végeztem 2020 nyarán.
Ezt követően Miskolcon dolgoztam
iskolafogászaton, valamint óvodás és
bölcsődés körzetben. Szívügyem a
gyermekek fogazatának megóvása és
helyreállítása. Úgy érzem, hogy ez a
szakterület áll legközelebb a személyiségemhez.

Tisztelt Levéli Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
fogorvosi alapellátást Hegyeshalom
és Levél tekintetében 2021. május
1-től Dr. Nyikovics Bálint végzi a
Hegyeshalom, Pozsonyi út 2. szám
alatt található rendelőben, az alábbi
időpontokban:
Hétfő: 08:00-14:00
Kedd: 08:00-14:00
Szerda: 12:00-18:30
Csütörtök: 12:00-18:30
Péntek: 08:00-13:00
Bejelentkezéshez előzetes
időpont egyeztetés szükséges!
Telefonszám: 06-96-220-180
Dr. Nyikovics Bálint és párja Dr.
Petrik Fabrícia fogorvosok az alábbiakban szeretnének bemutatkozni
a lakosság részére:
Nyikovics Bálint vagyok, Győrben
születtem, de Mosonmagyaróváron
nőttem fel. Ekkoriban aktívan teniszeztem, ami sajnos az egyetem alatt
háttérbe szorult, de remélem mostantól újra része lesz a mindennap-

jaimnak. A Semmelweis Egyetemen
végeztem, itt találkoztam párommal
is. Végzés után egy rövid ideig Mosonmagyaróváron, majd Miskolcon
és környékén dolgoztam, ahol értékes
tapasztalatokkal gazdagodtam, valamint fél évig fogszabályozó rezidensként dolgoztam. Ezt a képzésemet itt
is szeretném folytatni, ha lesz rá lehetőségem.
Petrik Fabrícia vagyok, Budapesten
nőttem fel. Már 6 éves koromban
eldöntöttem, hogy orvos szeretnék

Mivel idén nyáron lenne az esküvőnk
ezért szerettünk volna egy olyan helyet találni, amit megfelelőnek tartunk a családalapításra. Bálint mosonmagyaróvári, és amikor szóba
került a közös élet azt mondta, csak
ezt a környéket tudja elképzelni ideális otthonnak a családunk számára.
Reméljük a leendő páciensek
meg lesznek elégedve a munkánkkal
és hozzáállásunkkal. Igyekszünk a
tőlünk telhető maximumot nyújtani
minden kedves páciensnek, és természetesen folyamatosan próbáljuk
fejleszteni a tudásunkat és a képességeinket, hogy mindenki megkapja a
számára legmegfelelőbb kezelést.

Gulyás Lajos mártír lelkész újratemetésének harmincadik évfordulója
Gulyás Lajos ötvenhatos
mártír sírjánál szűk körben hajtottak fejet május 11-én, újratemetésének harmincadik évfordulóján a
levéli temetőben.
Radák Tamás, a helyi kultúrház vezetője elevenítette fel a három
évtizeddel ezelőtti eseményt, amikor
sokan összegyűltek emlékezni, hogy

a település egykori lelkésze exhumálása utáni temetésén ott lehessenek.
Ezúttal a járványügyi helyzet miatt
csupán kisebb számban gyűlhettek
össze. Édesapjuk tiszteletére részt vett
a megemlékezésen két lánya, Csilla és
Anikó is. Szigorú édesapa volt – Szigorú volt, szeretett minket, megkövetelte, hogy istentiszteletre, hittanra
járjunk – vágták rá szinte azonnal
azon kérdésemre, hogy milyen volt az
édesapjuk, a Gulyás lányok. Anikó 10
évesen, Csilla 12 évesen veszítette el
szülőjét, a ma Svájcban élő testvérük,
Ildikó (nem volt jelen az eseményen)
a három nővér közül a legidősebb.
És éppen a nagyobbik lányt érintette

a legjobban a hatalom megtorlása, a
hátrányos megkülönböztetés: hiába
sikerült a felvételije Szegedre, nem végezhette el az orvosi egyetemet, csak
évekkel később, már Németországba
disszidálva. Csilla vágya sem teljesülhetett, hogy a soproni tanítóképzőben
tanulhasson. Igaz, végül kisgyermekek körében, bölcsődében helyezkedhetett el. Utolsó szolgálati helyén lelt
örök nyugalomra Gulyás Lajos lányai
szerint a sors fintora, hogy a rendszer
rajtuk állt bosszút, édesanyjuk, Puskás
Gabriella (aki sohasem mert beszélni
velük édesapjuk haláláról, és újratemetését sem élhette meg) viszont pedagógusként maradhatott állásában.
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Mint elmondták, a család döntése
volt, hogy a lelkészt exhumálása után
utolsó szolgálati helyén, Levélen helyezzék örök nyugalomra, bár Győrben díszsírhelyet ajánlottak fel. Halálra ítélték – Gulyás Lajos egyházának
és nemzetének hű fia volt – emelte ki
beszédében Simon Zsuzsanna ’56-os
emlékmegőrző, aki a lelkész emlékezetének átörökítéséért szintén sokat
tett (a ma már a Kossuth-gimnáziumhoz tartozó Városi Kollégium is
viselte a mártír nevét). A pedagógus
emlékeztetett: 1956 decemberében

házkutatást tartottak a levéli parókián. 1957. február 5-én tartóztatták
le, amikor éppen a 39. születésnapját
ünnepelték. Családjától elbúcsúzott,
három kislányát ekkor látta utoljára.
Első fokon a Földes Gábor és társai
per harmadrendű vádlottjaként ítélték halálra. Gulyás Lajost 1957. december 31-én ártatlanul végezték ki. A
református egyház vezetősége és több
magánszemély is kegyelmi kérvényt
nyújtott be életének megmentéséért,
de ezek hatástalannak bizonyultak.
Simon Zsuzsanna Gulyás-kutatója,

Beszámoló a Nyugdíjas Klub I. és II. negyedévi munkájáról
A járvány miatti bezártság
okozta levertség és a szürke, szomorkás hétköznapok lélekölő volta
miatt úgy gondoltuk, hogy éppen
ideje lesz egy kis vidámságnak, kikapcsolódásnak – a járványügyi szabályok betartása mellett.
Ezért a klubvezető javaslatára, a tagság egyetértésével fánksütésre
adtuk a fejünket, no és a kezünket. Az
igények felmérésére meghirdettük az
eseményt, a nagy érdeklődést örömmel vettük, és 2021. február 20-án
nekifogtunk az előkészületeknek, dagasztásnak, majd sütésnek.
Vidám, asszonyi „csicsergéstől” volt
hangos az udvar, mindenki lelkesen
tette a dolgát, és 11 órától lehetett
átvenni az addigra gyönyörűen megsült, porcukros, illatos fánkokat, melyek mellé dukált egy adag lekvár.
Igaz, elfáradtunk, de tudtuk, hogy
sok-sok ember napját szó szerint
„megédesítettük”,
különlegességet
hoztunk a mindennapokba, jót cselekedtünk és ragyogóan éreztük magunkat.
Április 24-én parkot takarítottunk,
melyet a Nemzetiségi Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal szervezett.
Sokan részt vettek a munkálatokban,
a helyiekkel közösen dolgoztak a
szlovák lakosok is. A Levéli Nyugdíjas
Egyesület 7 fővel képviselte magát.
A jól végzett munka után jó hangulat-
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Erdős Kristóf történész gondolatait
is tolmácsolta. Igét hirdetett Demjén
István református tiszteletes, aki az
áhítat mellett szintén beszélt a koholt vádakkal elítélt lelkészről. A Németh Alajos által faragott kopjafánál
a helyi önkormányzat, a helyi német
nemzetiségi önkormányzat mellett
a Szigethy Attila Társaság és a Levél
Barátainak Egyesülete képviselői koszorúztak.
Mészely Réka, Kisalföld
Fotó: Kerekes István

22
ban pizzázott a társaság. A friss levegőn jól esett a munka mellett a beszélgetés a bezártság után.
Április elején megkereste egyesületünket Paul Meixner levéli gazdasági
vállalkozó, hogy az időseket támogatná az általa készített, füstölt áruval.
Minden nyugdíjas klubtagnak és még
Levél rászorulóinak is jutott belőle.
Ezúton szeretnénk megköszönni a finom falatot, hálásak vagyunk érte. A
jövőben is szívesen fogadjuk az ilyen
jellegű segítséget.
Szükségtelenné vált felnőtt pelenkákat és jó minőségű használt ruhákat
ajánlott fel egy család. A ruhákat,
mivel senki nem tartott rá igényt
a környéken, egy győri hajléktalan
szállónak ajándékoztuk, akik nagyon
megköszönték az ajándékot.
Május 11-én Gulyás Lajos újra temetésének 30. évfordulója alkalmából a
család, az Önkormányzat és a Refor-
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mátus Egyház közös megemlékezésén
tiszteletünket tettük.
Május 17-én ismét megnyílt a kultúrház előttünk, aminek szívből örültünk!
Május 21-én a nyugdíjas egyesületünk
tagjai újra találkozhattak több hónapi bezártság után. Csak a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők vehettek
részt, sajnos így néhányan kimaradtak. Az egyesület elnöke tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy megnyertük a

számítógépre és nyomtatóra beadott
pályázatot, ami a munkánkat a továbbiakban segíteni fogja. Az eszközöket
beszereztük, az elszámolás folyamatban van. Finom szendvics mellett
jókat beszélgettünk, nevetgéltünk és
terveztük a további programokat, remélve, hogy a bezártság véglegesen
elmúlt.
Domonkos Vincéné Eta
elnök

Nyárelő
Mosolyt csalogatóan napsütéses a reggel, melegít a napsugár, a szél
lágyan cirógat. Sétálni megyek. Bámulom az utat, melynek szélét élénk,
bájos pipacsok ékítik. Szemem issza
a látványt, mely szinte felfoghatatlan,
annyira tele a természet fabrikálta
apró csodákkal. A tüneményes gyomvirág, a pipacs, mely szirmát bontva ámulatba ejt, oly egyszerű. Négy
szirom fog körbe egy bájos, világos
szemet, melyet fekete, dús szempillák
ékítenek. Milyen különleges tünemény. Bimbóként lehajtja fejét, zöld
burokba védi gyenge szirmait, majd
kibontja, hogy lássa, csodálja, legyen
boldog egy pillanatra az ember, míg
szemébe néz. Óvja, védi magát azzal,
hogy ha leszakítom, elhullajtja piros
szirmait, tudtomra adva, hogy ő a föld
gyermeke, oda tartozik, és büntet, ha
mást akarok tőle, minthogy nézzem
és csodáljam szépségét ott, ahol kinőtt, ahol gyökeret eresztett. Mellette
nő a búzavirág is, mely kék színével
kiemeli a piros pipacs szépségét, de a

ihlette már meg a természet csodája,
és mégse tudok betelni vele, írnom
kell, hogy más is lássa, ne csak nézze,
milyen szép a világ, a nyárelő. Szinte
nehéz a levegő a virágportól, részegítő
elegyet alkot a tavasz lélegzete.

saját ékessége is ezáltal érvényesül. A
mellettük, mögöttük hajladozó selyem
lágyságú, harsogó zöld fűszálak erősítik meg a két virág együttes kecseségét.
A már-már elvirágzó, de még mézillatú akácfákat követi a virágtányérját
büszkén mutogató bodza, különleges szagával elbájolva a méhek hadát.
Lombkoronájukat büszkén mutogató
fák között jutok oda, hol a hársfák magasba nyúló ágain roskadozó virágok
képe fogad, szinte döngicsél a fa a virágok porát gyűjtő szorgos, repkedő
méhecskéktől.

Mennyien állnak meg egy
pillanatra rácsodálkozni a fényre, a
virágokra, hányan veszik észre, ez az
a pillanat, amikor azt érezhetjük, szép
az élet, mert láthatjuk mindezt. Egy
röpke életérzés, mely feltölti a lelkeket, láttatja az élet különlegességét, a
túlcsorduló érzéseket ébresztő, buja
virágzás adta felemelő sejtelmet szívünkben. Az agyunk rossz gondolatai elröppennek, szívünket, lelkünket
megtölti a természet varázslatával, és
felnézve a tündökletes kék égboltra
bevallhatjuk legalább magunknak,
igen, jó megélni a pillanatot, csodaszép a világ!

Versben már megírták, milliószor papírra vetették, dalok hadát

Békésiné Nagy Mária
a Levéli Nyugdíjas Egyesület tagja
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A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A tavalyi év végét és sajnos az év elejét
is elhomályosította Weiszdorn László
képviselő társunk betegsége és elvesztése. Sajnos nem csak az ő elvesztése
volt fájdalmas. El kellett búcsúznunk
a német nemzetiségű Szabó Bélánétól
és Halász Ernőnétől is. És fájdalmas
kimondani (leírni), hogy elvesztettük
az egyik harmonikás társunkat is a
hegyeshalmi Rauch Ferencet.

De a sok szomorú hír után szeretnénk
pár pozitív hírrel is szolgálni.
2020.12.18-án a Levéli NNÖ meglepte
az árván maradt Varga Kirát és Márkót egy-egy 30.000 forintos vásárlási
utalvánnyal. A két kiskorú gyermek
2020. októberében veszítette el édesanyjukat.
Az ünnepek elött köszönetet mondtunk Széll Veronikának is egy 5.000
forintos vásárlási utalvánnyal, aki
rendszeresen színesíti versmondásával az NNÖ rendezvényeit.

nali hatállyal megválasztották Halász Kingát harmadik képviselőnek,
Weiszdorn László elvesztése után.
Április 4-én felkereste községünket
Wágenhoffer Gergely, aki szerkesztő
társaival szeretné bemutatni falunk
németségét a Mi, svábok. Történetek magyarországi németekről című
második könyvében, mely várhatóan
2021. júniusában fog megjelenni.
Ez év elején a Levéli NNÖ pályázott
egy nemzetiségi tábor megvalósítására. A Bethlen pályázat 700.000, forintját megnyertük. Ezt az összeget
a Levéli NNÖ kipótolja 300.000 forinttal, így a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett
nemzetiségi tábort 1.000.000 forinttal
támogatjuk.
Az április 19-i gyűlésen az NNÖ képviselői egyhangúan támogatták Farkas János iskolai vezetésének jelölését.
Fenyvesi Gyöngyi igazgató asszony
idén nyugdíjba vonul és a helyét Farkas János szeretné betölteni.
Parktakarítás
A Levéli NNÖ a község önkormányzatával karöltve április 24-én tavaszi
park- és játszótértakarítást szervezett,
melyen nagy örömünkre sokan részt
vettek. A legkisebbek is besegítettek
a munkálatokban. Gereblyéztek, homokot lapátoltak, vagy csak élvezték
a napsütést, a közös mókázást, találkozást.
Az idei parktakarításon öt szlovák
család is részt vett, akik mára már

A képen Domonkos Sándor az NNÖ
elnöke, középen Varga Michel és gyermekei Kira és Márkó, és Varga Friderika az NNÖ elnökhelyettese.
Március 12-én rendkívüli gyűlést
tartott a Levéli NNÖ, melyen azon-

rutinos “takarítók”. Nagyon sokat segítettek a Levéli Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat képviselői is, akik lefestették a padokat, a mászókákat és
gereblyézték a lehullott ágakat. A sok
önkéntes segítő mellett jelen voltak
községünk önkormányzati képviselői,
a Nyugdíjas Egyesület tagjai és a polgármester Kiss Béla úr is.
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Idén sikerült minden fából készült
alkatrészt, - a padok ülő felületét és a
támla részét, az asztalokat, mászókák
és a hinták tartó elemeit - átcsiszolni, a letört részeket megcsavarozni
és lefesteni. A padok beton lábazatát
is újrafestettük. A homokozók és a
hinták körüli szegélyt is lefestettük,
a homokozó homokját átrostáltuk.
A park körül futó sövény közül a 6.
osztályos Schmidt Benedek és a 7.
osztályos Horváth Szilárd kivágták a
tüskés bokrokat, hogy a bújócskázó
gyerekek nehogy megsértsék, megszúrják magukat.
Az idei takarítás során sor került az
Ujhelyi Imre téren álló Millenniumi
Kereszt újra festésére is. Ezt a feladatot Peter Zvonček és Bruno Potoěný
vállalták be. Nagyon köszönjük nekik.
A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat a “takarítóknak” természetesen meleg ebédet is biztosított.
Szeretnénk megköszönni még egyszer mindenkinek a kitartó munkáját
és a sok segítséget.

Tűzoltó EGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Levéli lakótársaink!
Az elmúlt időszakban akadt jó pár
teendője egyesületünknek.
Mint azt az előző cikkben is olvashatták a Magyar Falu Program, a Bethlen
Alapítvány és Magyarország Kormányának támogatásával sikeresen szert
tettünk egy STEYR típusú használt
gépjárműfecskendőre. A jármű üzembe helyezése sikeresen megtörtént.
Február 25-én Győrbe mentünk műszaki szemlére a KPM-hez. Itt az autó
műszaki állapotát átnézték, állapota
megfelelt, így folytatódhatott a papírok további ügyintézése.
Hazafelé jövet Móvár HTP-re kellett
vinnünk a kocsit, itt a szivattyú éves
vizsgálata történt. A szivattyú a gyári
értékeknek megfelelt.

Innen utunk a SIG Autóba vezetett,
ahol az eredetvizsgát megkaptuk.
Ezt követően régi IFA gépjárművünket a Rábapordányi ÖTE vette át,
március 14-én. Nekik sok sikert és
balesetmentes vonulást kívántunk a
továbbiakban.
Riasztásainkról röviden:
• 01.26. Közlekedési baleset, Levél
Avia benzinkút, nem vonultunk.
• 02.28. Gaz, avar, tarló tűz Levél Tó
utca végén, ide nem vonultunk.
• 03.15. Avartűz a Kanális parton,
ide egyesületünk 5 fővel vonult,
és a tűz eloltásra került.
• 04.05. Levél, Diófa utca kéménytűz, nem vonultunk.
• 04.23. Egyesületünk riasztást kapott este fél 6 kor miszerint Rajka
külterületén kazaltűz ég. Itt két

•

és fél órás őrzést vállaltunk este
8 órától. Ide 4 fővel vonultunk.
A munkát nehezítette a rakodógép hiánya, így a szalmabálát kézi
erővel kellett szét húzkodni. Helyszínen voltak Móvár1, Móvár vízszállító, Dunasziget ÖTE.
05.09. Mosonmagyaróvár laktanyaszolgálat, városvédelem, ide
egyesületünk 5 fővel vonult. Ezt
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követően riasztás érkezett a laktanyába veszélyes fa kivágására.
A hivatásos állományból egy fő
csatlakozott hozzánk, a veszélyt
szakszerűen elhárítottuk.

Egyesületünk felkérést kapott
Borosné Weiszdorn Csilla óvoda
vezetőtől, hogy tartsunk egy bemutatót a gyerekeknek, miután egy
teljes héten át a tűzoltóság volt a

25
téma az óvodában.
Március 21-én ezt a felkérést teljesítették Máté László és Máté Péter tűzoltók. A gyerekek hamar feltalálták
magukat, és birtokba vették a tűzoltóautót, a villogónak és a szirénának is
nagy sikere volt. Reméljük maradandó élményt szereznünk.
Végül pedig a két fiú elvitte a gyerekeket és nem utolsó sorban az
óvónéniket egy sétakocsikázásra.
Még egyszer köszönjük a felkérést!
Tisztelettel:
Finna Lilla
Elnök

Levél Barátainak Egyesülete hírei
bankautomatánál került kihelyezésre.
Az mellett, hogy községünk újabb dísze,
fontos jótékonysági célokat is szolgál.
„Etessék” bátran!

Kupakgyűjtő szív!
Községünkben évek óta folyamatosan
gyűjtjük a műanyag kupakokat. Eddig
zacskókban, dobozokban tároltuk, de
március végétől ez megváltozott.
Egyesületünk szervezésében ugyanis falunkban is van már kupakgyűjtő
szívecske, melyet Tóth Tibor készített
nagy lelkesedéssel. Más településektől eltérően kék színű lett, hiszen Levél színe a kék. Többek közreműködésével, a Községházával szemben, a

A kupakgyűjtő szívet az elmúlt hónapokban már többször is üríteni
kellett. Erdősi Gyula és felesége Ildikó szívükön viselik a kupakok sorsát.
Több mint 10 éve gyűjtik már, és ez
alatt több rászorulón segítettek vele.
Küldtek kupakokat Szombathelyre,
Csornára, Ásványráróra. Mostanában a mosonszentmiklósi Molnár
Leventének juttatják el, aki oxigénhiánnyal született és a begyűjtött kupakokkal orvosi ellátását, gyógyszereinek beszerzését tudja segíteni.
Nagyon köszönjük mindenkinek,
aki segíti az akciót!

Kedves nénik, bácsik gyerekek!
Molnár Levente vagyok.
Mosonszentmiklósi fiú.
Gyógyulásom érdekében,
szüleim műanyag kupakok
gyűjtésébe kezdtek.
Nagy segítség Nekem és vele együtt
környezetünket is védjük.
06-20-2559-220
Hívj nyugodtan és érte megyünk.
Hálás köszönettel:
Levente és szülei
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Levéli Szlovákok hírei
A következő negyedévnek is
vége. A járványügyi előírások miatt
nem volt könnyű. Ennek ellenére nagyon örülünk, hogy a helyzet kissé
megnyugodott, így hosszú idő után
környezetvédelmi napot lehetett
szervezni a játszótér és a falu környékének takarítására, javítására. A
környezetvédelmi napra 2021. április 24-én került sor és évente a Levéli
civil szervezetek és Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. Sajnos
2020-ban a járvány miatt a környezetvédelmi napot törölni kellett.
Nagyon örülünk, hogy a szervezők
tudomásunkra adták, hogy újra bekapcsolódhassunk és hozzájárulhassunk a környezet szebbé tételéhez.
Az időjárás jó volt, és a szlovák közösségből is nagy számban gyűltünk
össze. A munka mellett újra találkozhattunk és együtt tölthettünk egy
szép napot. Az ilyen események nem
csak a munkáról szólnak, hanem a
találkozásról, új emberek megismeréséről es jó érzéssel töltött egész
napról is.
Hálás köszönetet a résztvevőknek
és mindenkinek akinek nem közömbös a falu és környezete: Marič,
Hudec, Krško, Zvonček, D. Mikoláš,
B. Potočny, Havlík, Matyáš család és
gyermekeiknek, akik bekapcsolódtak és nagyon élvezték ezt a napot.
Köszönjük a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak az egész szervezést, ebédet és frissítőt. A jövőben is
örömmel csatlakozunk.
Pár hasznos információ az önkormányzattól:
A Víztorony utca útépítését a Magyar Falu Program útépítési pályázatából szeretnének megvalósítani. A
pályázatot határidőre benyújtották.
Az elbírálás határideje 2021. júliusa.
Az útépítés költségét a 2021. évi
költségvetésbe is betervezték, azaz,

ha nem nyerne a pályázat, az utat
akkor is megépítenék. A kivitelezésre ősz folyamán kerülhet sor. Sikeres
pályázat esetén az útfelújítás tervezett költségét egyéb fejlesztésre tudnák fordítani.
A József Attila utca útfelújítási terve júniusra készülhetnek el. 3 helyre
forgalomlassító szigetet terveznek.
Az út felújítása több lépcsős, hos�szú távú beruházás lesz. Első ütemben a Fő utca és Sport telep közötti
szakasz valósulhat meg. Az 1. számú főútig tartó szakasz felújítása az
önkormányzati telekalakítás közműhálózatainak kiépítést követően
történhet.
Bölcsőde: Minden levéli lakóhellyel
rendelkező, 2019-2021 között született gyermek szülei részére kiküldték az igényfelmérő lapot, melyet
május végéig kellett visszaküldeni. A
bölcsőde tervezett nyitása 2021. októberében történik. A beiratkozást
meg fogják hirdetni előreláthatóan
augusztusban.
Iskolai nyári gyermekfelügyelet lesz.
Itt az intézmény végzi a felmérést. A
nyári táborok megtarthatóak lesznek. Ha tudunk konkrétumot jelezzük! Vélhetően lesz, kézműves, foci,
dunaszigeti tábor.

A nyári nagyrendezvények megtarthatóságával kapcsolatban a
kormányzati intézkedések figyelembevételével döntöttek. Hagyományőrző aratás biztosan lesz és
már a traktortalálkozó megtartásának sincs semmi akadálya!
A labdarúgókhoz bármikor lehet jelentkezni, az utánpótlás csapatokhoz
már betöltött 5 éves kortól lehet jönni.
Kívánunk mindenkinek szép, napsütéses, egészséggel, pihenéssel teli
nyarat!
Szlovák közösség.
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Levéli Szlovákok hírei
Vážení susedia,
Ďalší štvrťrok je za nami. Nebol
ľahký z dôvodu epidemiologických
nariadení. Aj napriek tomu sme veľmi
radi, že sa situácia trošku upokojila,
aby sa mohla po dvoch rokoch
zorganizovať brigáda na opravu
detského ihriska a okolia obce.
Brigáda sa konala 24. apríla 2021 a je
každoročne organizovaná nemeckým
spolkom „Német Nemzetiségi Önkormányzat Levél“. Žiaľ, v roku 2020
sa kvôli epidémii akcia musela zrušiť.
Sme veľmi radi, že nás organizátori
oslovili, aby sme sa aj tentokrát mohli
zapojiť a prispieť tak ku zveľadeniu
okolia. Počasie nám prialo a aj zo
Slovenskej komunity sme sa zišli v
hojnom počte. Okrem množstva
práce, sme sa opäť mohli viacerí
stretnúť a spolu stráviť pekný deň.
Takéto brigády totiž nie sú len o
práci, ale aj o stretnutí sa, spoznávaní
nových ľudí a o veľmi dobrom pocite

z celého dňa.
Sme Veľmi radi, že môžeme
poďakovať všetkým, ktorým nie je
okolie obce ľahostajné – Maričovcom,
Hudecovcom,
Krškovcom,
Zvončekovcom, D. Mikolášovej,
B.
Potočnému,
Havlíkovcom,
Matyášovcom a všetkým našim deťom,
ktoré sa perfektne zapájali a veľmi si to
užili. Ďakujeme nemeckému spolku
za celú organizáciu, zabezpečenie
obeda a pitného režimu. Určite sa
radi pridáme aj v budúcnosti.
V júli 2021 by malo skončiť výberové
konanie pre samotnú výstavbu
Viztorony utca. Táto výstavba by
sa mala realizovať z programu
„Maďarská obec“. Žiadosť bola
podaná včas, čaká sa na finálne
rozhodnutie. V prípade, že projekt bude v tomto tendri neúspešný,
výstavba ulice sa bude realizovať na
jeseň z rozpočtu, ktorý bol vyčlenený
na opravu a údržbu ciest pre rok 2021.

Obec sa zapojila do tohto tendra s
tým, že ak bude výberové konanie
úspešné, vyčlenené peniaze sa môžu
použiť pre ďalší rozvoj našej obce.
Na prelome jún / Júl by mal byť hotový
plán na obnovu ulice József Attila
utca. Obnova cesty bude viac fázová
a súčasťou obnovy budú spomaľujúce
ostrovčeky na troch miestach. V prvej
fáze je plánovaná obnova úseku cesty
medzi Ihriskom a Fő utca. Zvyšnú
časť je možné opraviť až po výstavbe
inžinierskych sieti.
Otvorenie materskej škôlky pre ďalší
školský rok je plánovaný v októbri
2021.
Čo sa týka podujatí organizovaných
obcou počas letných mesiacov,
je plánovaná žatva a otázne sú
aj traktory. Všetko bude závisieť
od epidemiologickej situácie a
odporúčaní odborníkmi.
Všetkým želáme krásne a slnečné leto
plné zdravia, oddychu a pohody!
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Levél KSE, Labdarúgó Szakosztály
Tisztelt Levéliek!
A legutóbbi beszámolónk
még a tavaszi szezon legelején történt, akkor még zárt kapuk mögött
rendezhettünk mérkőzéseket a felnőtt, az U19-es, valamint az U14-es
csapataink számára.
Azóta szerencsére sokat javult a helyzet, a koronavírus-helyzet
miatti korlátozások lassú feloldása
eredményezte, hogy pályára léphettek a legkisebb korosztály játékosai
azaz a Bozsik programban szereplő
csapataink is.
Ahogy haladt a tavaszi „hadjárat” úgy szűkült össze a szeme és ért
össze a szemöldöke a vezetőségnek,
mivel a felnőtt csapat játékosaira ritkán látott sérüléshullám csapott le.

ügyes fiataljaink egy-két kivétellel
még nem szokták meg a felnőtt bajnokság ritmusát, viszont hiányoztak
az utánpótlás csapatból aki ezt rendkívül meg is érezte. A bajnokság az
U19-es csapat számára 06.13-án zárul a Püski elleni idegenbeli mérkőzéssel és várhatóan az 5-6. hely valamelyikén végeznek, ami ismerve
az előzményeket megsüvegelendő
teljesítmény! A felnőtt csapat 06.20án fejezi be a küzdelmeket, Lipót –
MITE - Levél KSE mérkőzést rendeznek az utolsó fordulóban.
A felnőttek jó eséllyel a 14. helyen
zárják a bajnokságot amire nem lehetünk büszkék a sok sérülés és
egyéb hátráltató körülmények ellenére sem. Ezért Babai Dezső elnök
úr már most gőzerővel készül a ke-

ret megerősítésén, hogy a következő
bajnokságban méltón képviseljük
községünket!
Említettem, hogy az enyhítések miatt már lehet táborokat is szervezni így mi is összeállítottunk egy
színvonalas programot a Levél KSE
szervezésében megtartandó focitáborra, ami 2021.07.05 – 2021.07.10
között lesz lebonyolítva. A táborba a
hagyományokhoz ragaszkodva 6 -14
éves kor közötti fiúk és lányok jelentkezhetnek. A tábor végén pedig július 10-én a levéli horgásztó partján
egy nagyszabású családi nappal zárjuk a tábort valamennyi szakosztály
részvételével!
Zabolay Gábor
szakosztályvezető

Volt olyan bajnoki mérkőzés, ahol a
korábbi bő keretből nyolc stabil kezdő játékos jelezte nem tudja vállalni
a játékot, köztük sokan az egész tavaszi szezonra kidőltek. Szegény Németh Jenő vezetőedzőnek ez esetben
annyi esélye volt kezdőcsapatot felállítani a felnőtt keretből, mint háromlábú sünnek a hatsávos autópályán.
Így az U19-es alakulat tehetséges fiataljai kaptak esélyt a bizonyításra,
ez részben megoldotta a problémát,
voltak jó mérkőzéseink, de egy idő
után mindkét csapat „beleszaladt”
nagyobb arányú vereségekbe. Az
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