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 Köszöntőmet azzal szeret-
ném kezdeni: történelmi időket 
élünk. A koronavírus járvány alap-
jaiban változtatta meg életünket. A 
nyár folyamán, amikor kezdtünk 
visszakapni valamit megszokott éle-
tünkből, megszabadultunk a masz-
koktól, azt gondoltuk, hogy a bajokat 
a hátunk mögött tudjuk hagyni. ..

folytatás a 2. oldalon

 Levél Községi Önkormány-
zat ünnepélyes Babaköszöntő ren-
dezvény keretében köszöntötte 
szeptember 23-án a település 2020-
ban született gyermekeit. Az elmúlt 
évben 24 gyermek születésének 
örülhettünk...

folytatás a 11. oldalon

 Szeptember elsején a Levéli 
Német Nemzetiségi Általános Isko-
lában is elkezdődött a 2021/2022. 
tanév. Nyolc évfolyamon 112 tanuló 
végzi általános iskolai tanulmányait 
az intézményben, 12 teljes munka-
idős, 1 részmunkaidős és 3 óraadó 
tanár vezetésével...

folytatás a 13. oldalon

BabaköszöntőÜnnepi köszöntő Iskolai hírek
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Ünnepi köszöntő
Tisztelt Levéli Lakosok!

 Köszöntőmet azzal szeret-
ném kezdeni: történelmi időket 
élünk. A koronavírus járvány alap-
jaiban változtatta meg életünket. A 
nyár folyamán, amikor kezdtünk 
visszakapni valamit megszokott éle-
tünkből, megszabadultunk a masz-
koktól, azt gondoltuk, hogy a bajo-
kat a hátunk mögött tudjuk hagyni. 
Most, az év végéhez közeledve újra 
felütötte fejét a vírus, megint egyre 
több a megbetegedés és nem tudjuk 
mit hoz az emberiség számára 2022.

Ebben a bizonytalanságban felér-
tékelődik a bizonyosság, az állandó 
változásban a változatlanság, a ren-
detlenségben a rend utáni vágy. Mert 
ezekből fakad a remény akkor, ami-
kor úgy érezzük, elveszítettük a régi, 
megszokott életünket, és vissza sze-
retnénk kapni. 

 Ebben rejlik az ünnepeink 
ereje és – a hit bizonyosságán túl – a 
karácsony megkérdőjelezhetetlen-
sége is. Most értjük meg igazán azt, 
hogy miért is ragaszkodtak a nagy-
szüleink és dédszüleink ahhoz, hogy 
a legreménytelenebb helyzetben is 
világítson a karácsonyfa fénye. Erről 

olvashatunk a visszaemlékezésekben 
is – csak a legközelebbi múltra gon-
dolva – akár a világháborús karácso-
nyokon, akár 1956 karácsonyán, ami-
kor – gondolhatnánk – az ünnepet 
háttérbe szorította a történelem. 
Azt kívánom, az idei ünnep mind-
annyiunk számára jelentsen valódi 
visszatérést az elveszettnek hitt, csa-
ládi körben eltöltött ünnephez! Je-
lentse azt, hogy az élet ilyenkor – és a 
szentestéhez közeledve egyre inkább 
– leegyszerűsödik. Gondolataink le-
csendesülnek, mozdulataink megsze-
lídülnek. Kívánom, hogy tennivaló-

ink se különbözzenek attól, amit száz 
évvel ezelőtt Krúdy Gyula szedett 
lajstromba:

 „Ajándékot venni, ajándékot 
adni, mosolyt aratni, könnyet letöröl-
ni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt 
felvidítani, elesett embert talpra állí-
tani, jónak lenni a tegnapi ellenség-
hez, kézadással fizetni az álnokságért, 
szegénységet enyhíteni, a homlok mély 
redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe 
emberséget oltani, szilaj szemét a gyű-
löletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak 
halk, észrevétlen léptekkel utánamen-
ni, a magányosan sírdogálókat gyen-
géden felkeresni, rongyos gyermeket 

átkarolni, a híd karfája fölött merengő 
asszonyféléhez szívesen szólani, meg-
fogni az elkeseredett kezet…”

 Engedjék meg, hogy az év vé-
géhez közeledve, köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik egész évben se-
gítették településünk fejlődését és az 
önkormányzat munkáját. Így köszö-
nöm a közalkalmazottaknak: a pol-
gármesteri hivatal, az iskola, az óvo-
da, egészségügy dolgozóinak, hogy 
magas színvonalon látták el feladata-
ikat. Köszönöm a helyi vállalkozók-
nak, hogy rendszeresen támogatták 
rendezvényeinket.
Köszönöm a község lakosságnak, 
hogy mindig számíthattunk segítsé-
gükre és aktívan vettek részt a falu 
életében. 

 Kívánom mindenkinek, hogy 
a szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket.

Ezúton kívánok magam, a Képvi-
selő-testület tagjai és az Önkor-
mányzat dolgozói nevében min-
den kedves Levéli Lakos részére 
BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKT ÉS SIKEREKBEN, 
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG BOL-
DOG ÚJ ESZTENDŐT!

Kiss Béla
polgármester 
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MAGYAR FALU PROGRAM 2021.

 Levél Községi Önkormány-
zat 2021-ben 5 sikeres Magyar Falu 
Program pályázatot nyújtott be.

 A Magyar Falu Program pá-
lyázati 2019-ben kerültek először ki-
írásra, célja a magyar vidék, a magyar 
falvak fejlesztése, az 5000 fő lakos-
ságszám alatti települések hátrányai-
nak enyhítése. A Program a modern 
települések fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos hatáskörébe tartozik. 
A felhívásokra az önkormányzatok 
mellett az egyházak, civil szerveze-
tek is pályázhatnak. 2019. óta, azaz 

az elmúlt három esztendőben telepü-
lésünkre a Programon keresztül 91 
millió forint támogatás érkezett.
Önkormányzatunk 2021. évi sikeres 
pályázatai:

1. Falunapi rendezvények támogatása: 
1.000.000 Ft.
2. Rendezvénysátor beszerzése: 
1.998.980 Ft.
3. Víztorony utca útépítése és Orgona 
utca 140 méteres szakaszának útfelújí-
tása: 23.733.687 Ft.
4. Temetői gyalogút építése:
2.337.959 Ft.

5. József Attila utcai járdaépítés anyag-
költsége – megvalósítás dátuma 2022.: 
4.374. 898 Ft. 

A rendezvénysátor a községi rendez-
vények lebonyolításhoz nyújt nagy 
segítséget. A Víztorony utca útépíté-
se évekig tartó pereskedést követően, 
hosszú idő után valósulhatott meg és 
az Orgona utca Dózsa György utca 
és Szövetkezet utca közötti szakasza 
is rendkívül rossz állapotban volt. A 
temetőben a Mindenki keresztje és a 
régi ravatalozó között épülhetett gya-
logút a pályázat támogatásával, és a 
József Attila utcán a Fő utca és a böl-
csőde között 2022-ben valósul meg a 
térkőburkolatos járdaépítés.

 A pályázatok előkészítése, be-
nyújtása kifejezetten időigényes fel-
adat, de nagy örömünkre megtérült a 
befektetett energia! 
Köszönjük Magyarország Kormányá-
nak támogatását!

Kiss Béla
polgármester 

2021 

1 998 980 Ft 

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

RENDEZVÉNY SÁTOR  
BESZERZÉSE 

2021 

23 733 687 Ft 

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

VÍZTORONY UTCA ÚTÉPÍTÉSE 
ÉS ORGONA UTCA  

140 MÉTERES SZAKASZÁNAK 
ÚTFELÚJÍTÁSA 

2021 

 2 337 959  Ft 

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TEMETŐI GYALOGÚT 
ÉPÍTÉSE 

2022 

 4 374 898  Ft 

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

JÓZSEF ATTILA UTCAI  
JÁRDAÉPÍTÉS  

ANYAGKÖLTSÉGE 

Orgona utca - előtte

Orgona utca - utána

Víztorony utca - előtte

Víztorony utca - utána

2021 

1 998 980 Ft 

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

RENDEZVÉNY SÁTOR  
BESZERZÉSE 
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Képviselő-testületi ülésekről
 A 2021. szeptember 13-án 
tartott Képviselő-testületi ülésen ho-
zott legfontosabb döntésekről rövidí-
tett formában az alábbiakban adunk 
számot:

144/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
nyilvános pályázaton bérbeadásra 
meghirdeti a tulajdonában lévő Fő u. 
25/A lakást. 
Pályázati felhívás e határozat mellék-
letét képezi. 

145/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megismerte a Levélfal-
vi Manók Napköziotthonos Óvoda 
2020-2021. nevelési évéről szóló be-
számolót és az a melléklet szerint jó-
váhagyja.  

146/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyja a Levélfalvi 
Manók Óvoda és Bölcsőde Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a jelen hatá-
rozat mellékletét képező tartalommal.

147/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyja a Levélfalvi 
Manók Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 
Szakmai Programját a jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal. 

148/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Levélfalvi Manók Óvoda és Böl-
csőde bölcsőde működésének 
finaszírozására a 2021. évi költség-
vetésben biztosított összegen felül 
2.000.000.-Ft-ot biztosít dologi kiadá-
sokra a 2021. évi költségvetés tartalé-
ka terhére.

A bölcsődei alkalmazottak bére és já-
rulékai tekintetében konkrét adatok 
ismeretében dönt a képviselő-testület.

149/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
hozzájárul a közétkeztetést végző 
Egyetem Étterem és Konyha Kft. ál-
tali főzőüst beszerzéséhez az alábbiak 
szerint:
- bérlő a szükséges főzőüstöt vásárolja 
meg a Gasztrometál Gép- és Beren-
dezésgyártó Zrt-től (2800 Tatabánya, 
Vágóhíd u. 4.) az árajánlat szerinti 
összegben. A beszerzésre kerülő fő-
zőüst a bérlő pénzügyi nyilvántartá-
saiban kerüljön felvételre, és az érték-
csökkenés elszámolásra,  
- az eszköz beszerzését követően a 
bérlő a konyha bérleti díjának meg-
fizetése alól mentesül 1.866.900.-Ft 
erejéig számlamásolat bemutatását 
követően, 
- bérleti jogviszony esetleges megszű-
nése esetén az önkormányzat könyv-
szerinti értéken megvásárolja az esz-
közt.
Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a beszerzéssel kapcso-
latos megállapodás aláírására.
 
150/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2022. évi pályázati fordulójához.
Az általános szerződési Feltételeket 
elfogadja, és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbí-
rálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott 5.000 Ft/10 hó/hallga-
tó- támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános 
Szerződési feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

151/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy az 
MFP-ÖTIF/2021 kódszámú temető-

fejlesztési pályázat – térkő burkola-
tos gyalogút – kivitelezési munkáival 
megbízza a Júlia Trans 2000 Bt-t (9221 
Levél, Új utca 4.) az árajánlatban fog-
laltak szerint 1.840.913.-Ft+Áfa ösz-
szegben. A kiadás fedezetét a pályáza-
ti támogatás biztosítja. 

152/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a Le-
vél, 51 db építési telek kialakításához 
kapcsolódó útépítés – 1. ütem föld-
kitermelés úttükörből - kivitelezési 
munkáival megbízza a Makadám Út-
építő és Helyreállító Kft-t (9028 Győr, 
Külső Sági u. 20.) az árajánlatban 
foglaltak szerint 2.168.141.-Ft+Áfa 
összegben. A kiadás fedezetét a 2021. 
évi költségvetés tartaléka terhére biz-
tosítja. 

153/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a Le-
vél, 51 db építési telek kialakításához 
kapcsolódó Levél, Cseresznyés utca 
útépítése, előkészületi munkálatok, 
munkaterület átadás, földmunka ki-
vitelezés közbeni műszaki ellenőri 
feladatok ellátását megrendeli Nyit-
rai Zsolt E.V. (9084 Győrság, Lalka 
utca 14.) -től az árajánlatban foglalt 
bruttó 220.000.-Ft értékben. A kiadás 
fedezetét a 2021. évi költségvetésben 
műszaki ellenőri feladatokra tervezett 
összeg biztosítja. 

154/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az AQUA Szolgáltató 
Kft. 2021. I. félévi üzleti beszámolóját 
elfogadja. 

155/2021. (IX. 13.) határozati javaslat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a Le-
vél Községi Tűzoltó Egyesület részére 
az egyesület tulajdonában álló Opel 
gépjármű fenntartási, működési költ-
ségére a 2021. évi költségvetési rende-
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letében biztosított támogatáson felül 
további 500.000.-Ft támogatást nyújt 
a 2021. évi költségvetés tartaléka ter-
hére. Az összeg támogatási szerződés 
keretében, elszámolási kötelezettség-
gel kerül átadásra. 

A 2021. szeptember 29-én tartott 
Képviselő-testületi ülésen hozott leg-
fontosabb döntésekről rövidített for-
mában az alábbiakban adunk számot:
157/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy 
1. a Levél Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletére vonatkozó önkormányzati 
rendelet értelmében az önkormány-
zat tulajdonát képező Levél, belterü-
leti 226 hrsz-on nyilvántartott, ter-
mészetben 9221 Levél, Fő u. 25/A sz. 
alatti 1 szobás, összkomfortos 38 m2 
alapterületű lakást bérbe adja Ber-
talan Zsolt 9221 Levél, Dózsa Gy. u. 
52. sz. alatti lakos részére határozott 5 
éves időtartamra.
2. felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező – köz-
jegyző előtt aláírandó - lakásbérleti 
szerződés aláírására.
158/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 
(9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 6.) 
a 2007.július 30-án kötött bérleti-
szolgáltatói szerződést 2021. október 
01-vel módosítja, mely szerződés je-
len határozat mellékletét képezi.

159/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
koronavírus világjárvány nemzetgaz-
daságot érintő hatásának enyhítése ér-
dekében szükséges gazdasági intézke-
désről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. 
rendeletben foglaltakra tekintettel a 
8/2020.(VII.16.) önkormányzati ren-
deletben meghatározott intézményi 
étkezési térítési díjak változatlanok 
maradnak. A közétkeztetést biztosító 

Egyetem Étterem és Konyha Kft. által 
emelt nyersanyagnorma és az önkor-
mányzati rendeletben meghatározott 
térítési díjak különbözetét Levél Köz-
ségi Önkormányzat a 2021. évi költ-
ségvetésében biztosítja.

Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 6 igen szavazattal meg-
alkotta az önkormányzat intézménye-
iben fizetendő étkezési és gondozási 
térítési díjak megállapításáról szóló 
10/2021.(IX.30.) önkormányzati ren-
deletét (rendelet a jegyzőkönyv mel-
lékletét képezi.
160/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy meg-
rendeli az LTP Gáz Kft. (9221 Levél, 
Újhelyi tér 5.) -től a Fő u. 2. sz. önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan villamos 
hálózatának bővítését az árajánlatban 
foglaltak szerint. 
A munka költségére 201.495.-Ft+Áfa-t 
biztosít a 2021. évi költségvetés tarta-
léka terhére. 

161/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
Levél, Fő u. 7. sz. alatti „kivett udvar 
és irodaház” megnevezésű ingatlant 
értékesítésre meghirdeti a mellékelt 
ajánlattételi felhívásban foglaltak sze-
rint. Határidő: az ajánlattétel benyúj-
tására 2021. október 28., majd ezt 
követően a beérkező ajánlatok kiérté-
kelésre 2021. november 15.

162/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Levélfalvi Manók 
Óvoda és Bölcsőde 2021. október 01-
től alkalmazásra kerülő 1 fő bölcsődei 
dajka személyi jellegű kiadásaira pót-
előirányzatot biztosít a 2021. évi tar-
talék terhére, az alábbiak szerint
Személyi juttatásokra:
Alapilletményre: 438.000.- Ft-ot.
bölcsődei pótlékra: 46.200.- Ft-ot, 
béren kívüli juttatásra: 43.836.- Ft-ot,
Munkaadót terhelő járulékokra és 

szociális hozzájárulási adóra:
szociális hozzájárulási adóra:
75.051.- Ft-ot,
személyi jövedelemadóra:
6.575.- Ft-ot.
Megbízza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételével.

163/2021.(IX.29.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy meg-
rendeli a Júlia-Trans 2000 Bt-től (9221 
Levél, Új u. 4.)  a Vadász utca 1-2. 
szám előtti murvás út kialakítását az 
árajánlatban foglalt 375.000.-Ft+Áfa 
összegben, melyre  a 2021. évi költ-
ségvetés fedezetet biztosít. 

A 2021. október 27-én tartott Képvi-
selő-testületi ülésen hozott legfonto-
sabb döntésekről rövidített formában 
az alábbiakban adunk számot:

165/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2021. évi költségve-
tésének háromnegyedéves gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatást a szöveges 
értékelésben, valamint a rendelet 1-16. 
mellékleteiben foglaltakkal megegye-
ző tartalommal elfogadja.

Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangúlag 5 igen 
szavazattal megalkotta a 2021. évi 
költségvetésről szóló 2/2021.(III.5.) 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 11/2021.(X.28.) önkor-
mányzati rendeletét. (rendelet a jegy-
zőkönyv mellékletét képezi) 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 
igen szavazattal megalkotta a szociális 
tüzelőanyag juttatásról szóló 12/2021.
(X.28.) önkormányzati rendeletet. 
(rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 
részét képezik)

Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangúlag 5 igen 
szavazattal megalkotta a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 5/2015.(IV.17.) ön-
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kormányzati rendelet módosításáról 
szóló 13/2021.(X.28.) önkormányzati 
rendeletét. (rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 

Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangúlag 5 igen 
szavazattal megalkotta a helyi építési 
szabályzatról szóló 3/2009.(V.13.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
szóló 14/2021.(X.28.) önkormányzati 
rendeletét. (rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 

167/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Levél Községi Önkor-
mányzat 2021. évi háromnegyed-éves 
helyi adóbevételeiről és a hivatal adó-
hatóságának tevékenységéről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint 
jóváhagyja. 

168/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Levélfalvi Manók 
Napköziotthonos Óvoda 2021-2022. 
évi munkatervét
az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

169/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete támogatja a községben 
kialakuló (245/35 hrsz-ú) új utca/ 
közterület - a terület korábbi sajátos-
ságait figyelembe véve - tematikus el-
nevezését, társadalmi egyeztetés után 
dönt azok elnevezésének végleges jó-
váhagyásáról.

170/2021. (X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy a 
2022/2023-es tanévre vonatkozóan az 
iskolai körzethatárok tekintetében a 
Győri Tankerületi Központ által meg-
határozott és közzétett iskolák felvéte-
li körzetére módosító javaslattal nem 
él, azt jóváhagyja.

171/2021. (X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy

- a Levél Községi Sport Egyesület ré-
szére L/343-3/2020. támogatási szer-
ződéssel a Karate Szakosztály részére 
átadott és fel nem használt támoga-
tási összegből 400.000.-Ft a Labdarú-
gó Szakosztály működési költségeire 
elszámolási kötelezettséggel átadásra 
kerül, 
- a Karate Szakosztály által fel nem 
használt 233.925.-Ft, 2021. december 
31-ig visszautalásra kerül támogató 
önkormányzat számlájára. 

172/2021. (X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az egyesületek által be-
nyújtott 2020. évben kapott támogatá-
sok elszámolásáról szóló beszámolókat 
tudomásul vette és jóváhagyja. 

173/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-
19-GM1-2019-00001 kódszámú 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése” című pályázathoz kapcso-
lódóan 39.445.335 Ft, azaz Harminc-
kilencmillió-négyszáznegyvenötezer-
háromszázharmincöt forint önerőt 
biztosít, egyúttal költségnövekmény 
támogatási igényt kíván benyújtani a 
Magyar Államkincstárhoz 38.111.835 
Ft, azaz Harmincnyolcmillió-
e g y s z á z t i z e n e g y e z e r -
nyolcszázharmincöt forint összegben.

174/2021.(X.27.) határozat
1. Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hozzájárul Mosonma-
gyaróvár Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítá-
sához a határozat 1. melléklete szerint.
2. Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadja a módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást a határozat 
2. melléklete szerint. 
3. Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Megállapodás mó-
dosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást írja alá.
4.A módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt Társulási Megállapodás 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával lép hatályba. 
5.A döntésről a Társulás elnökét tájé-
koztatni szükséges.

175/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
többször módosított    3/2009. (V.13.) 
sz. rendelettel jóváhagyott település-
szerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv felülvizsgálatát a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet sze-
rint elvégzi.
A rendezési terv felülvizsgálat doku-
mentációjának elkészítésére a Tér-
Háló  Kft-től  (9024 Győr, Babits M. 
u. 17/A.) kér ajánlatot.

176/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
többször módosított    3/2009. (V.13.) 
sz. rendelettel jóváhagyott település-
szerkezeti terv, helyi építési szabály-
zat és szabályozási terv felülvizsgála-
tát a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szerint elvégzi. A rendezési terv fe-
lülvizsgálat dokumentációjának elké-
szítésére a Pannonplan Kft-től (9021 
Győr, Sarkantyú köz 4.) kér ajánlatot.

177/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
többször módosított    3/2009. (V.13.) 
sz. rendelettel jóváhagyott település-
szerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv felülvizsgálatát a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet sze-
rint elvégzi. A rendezési terv felülvizs-
gálat dokumentációjának elkészítésé-
re a Rápli Építésziroda 1996 Kft-től 
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 
31.) kér ajánlatot.

178/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
többször módosított    3/2009. (V.13.) 
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sz. rendelettel jóváhagyott település-
szerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv felülvizsgálatát a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet sze-
rint elvégzi. A rendezési terv felül-
vizsgálat dokumentációjának elkészí-
tésére a Regioplan Kft-től (9022 Győr, 
Új Kapu u. 13.) kér ajánlatot.

179/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
többször módosított    3/2009. (V.13.) 
sz. rendelettel jóváhagyott település-
szerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv felülvizsgálatát a 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet sze-
rint elvégzi. A rendezési terv felülvizs-
gálat dokumentációjának elkészítésé-
re a Talent-Plan Kft-től (9023 Győr, 
Richter János u. 11.) kér ajánlatot.

180/2021.(X.27.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Levélfalvi Manók 
Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében 
2021. november 02-től alkalmazásra 
kerülők személyi jellegű kiadásaira 
pótelőirányzatot biztosít a 2021. évi 
tartalék terhére, az alábbiak szerint
Személyi juttatásokra:
Alapilletményre: 657.000.- Ft-ot.

bölcsődei pótlékra: 286.460.- Ft-ot, 
béren kívüli juttatásra: 58.130.- Ft-ot,
Munkaadót terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra:
szociális hozzájárulási adóra: 
146.236.- Ft-ot,
személyi jövedelemadóra:
8.720.- Ft-ot.
Megbízza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételével.

A Képviselő-testületi ülések jegyző-
könyvei és az előterjesztések elérhe-
tőek Levél község honlapján – www.
level.hu – az ÖNKORMÁNYZAT 
menüpont alatt. 

A Kultúrház hírei

Idősek Napja 2021

 November első vasárnapján 
megtartottuk hagyományos Idősek 
Napja rendezvényünket. Sajnos sok-
kal kevesebben jöttek, mint máskor, 
ez betudható a járványnak és hogy 
tavaly elmaradt, éppen ebből kifo-
lyólag. 
 Az Óvoda Katica csoport-

jának műsora vezette be a rendez-
vényt, majd Kiss Béla polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, a kerek 
évfordulós időseket valamint falunk 
legidősebb asszonyát, a 94 éves Levéli 
Mátyásnét és a legidősebb férfit, a 92 
éves Schaling Ernőt. 
 Ezután a mosonmagyaróvári 
Theatrum ad Flexum társulat mű-
vészei következtek. Dalaikkal vidám 

hangulatot teremetve megénekeltet-
ték és megtáncoltatták a részvevőket. 
A finom vacsorát, melyet Fehér Atti-
la és Tompa Lajos főzött a Gyök és a 
képviselő testület tagjai szolgálták fel.
A program második felében Futó Gá-
bor muzsikájára mulattak a résztvevők.
 Köszönjük támogatóinknak: 
a Czakó Team-nek, az Egyetem Étte-
rem és Konyha Kft-nek és a konyha 
levéli dolgozóinak, Levél Barátainak 
Egyesületének, a Levélkert Kertészet-
nek és a Mosoda Bt-nek a segítséget, 
valamint Győri Tibornak a profi han-
gosítást!

„31 éve énekelünk” 
- Ünnepi Koncert

Nagyszerű koncerttel ajándékoz-
ta meg a nézőket a Hegyeshalmi 
Kulturális Egyesület Erkel Ferenc 
Vegyeskara, október 23-án, az evan-
gélikus templomban. 
Az idén 31 éves kórus Salzer Géza 
vezényletével háromrészes műsort 
adott. Az első részben október 23-al 
kapcsolatos két dalt énekeltek, majd 
az Eucharisztikus Világkongresszus 
záró, pápai miséjén elhangzott dalok-
ból volt válogatás, végül pedig világi 
műveket és népdalfeldolgozásokat 
hallottunk. 
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Az egyes összeállítások között Dr. 
Székelyhidi László orgonamuzsikájá-
ban gyönyörködhetett a hallgatóság. 
Természetesen ráadás is volt, a kó-
rus a közönséggel együtt énekelte a 
Boldogasszony anyánk kezdetű him-
nuszt.
Nagyon örülünk, hogy idén sikerült 
megszervezni a koncertet (eddig saj-
nos a pandémia miatt elmaradt), fel-
emelő és magával ragadó volt. Gratu-
lálunk a vegyeskarnak és további szép 
éveket sok közös dalolást és sikereket 
kívánunk.
Köszönjük mindazoknak, akik a 
szombat kora estéjüket erre szánták 
és eljöttek a rendezvényre.

„Őrhelyemet hűtlenül
el nem hagyhatom.” 

Gulyás Lajos levéli református lelkész, 
1956-os mártírtól idézett mondat volt 
a mottója a forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulója alkalmából ren-
dezett kiállításnak, melyben váloga-
tást láthattunk a mosonmagyaróvári 
középiskolai kollégium 1956-os mű-
vészeti galériájának alkotásaiból.
A kiállítást Simon Zsuzsanna ’56-os 
emlékmegőrző nyitotta meg.
Nagy örömünkre a megnyitón Gulyás 
Lajos lányai, Csilla és Anikó is részt 
vettek.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 
Külön köszönjük Széll Veronikának 
(Bereményi Géza: Corvin köziek) és 
Németh Csabának (Márai Sándor: 
Mennyből az angyal) a csodálatos 
versmondást.
A Levéli Napok rendezvénysorozat 
alatt sokan megtekintették a nívós 
tárlatot.

ADVENTI PROGRAMOK 2021
 
Advent négy vasárnapján hangula-
tos zene, forralt bor, meleg tea vár 
mindenkit 17.00 órától a Községháza 
előtt.  Gyertyagyújtás: 18.00 órakor.
Minden vasárnap más szervezet ké-
szíti a melegítő italt, a bevételt jóté-
konysági célra használja fel.
Ezen alkalmakon kívül további prog-
ramok is lesznek községünkben Ad-
vent folyamán, íme:

november 28. vasárnap:
17.00 órától: Advent első vasárnapja, 
Levél Barátainak Egyesülete várja a 
vendégeket, gyertyagyújtáskor a Le-
véli Népdalkör énekel;

december 1-24:
Adventi Ablaknyitás - minden nap 
más ablak, 18.00 órától, Burda Éva 
szervezésében

december 3. péntek:
18.00 óra: Adventi borkóstoló a Kul-
túrházban, a Borbarátok Köre szerve-
zésében; 

december 4. szombat:
10.00 óra: Mikulás játszóház a Kultúr-
házban;
15.00 óra: Orgonaszentelés és -kon-
cert a katolikus templomban;
17.00 óra: Megjött a Mikulás – az 
Óvoda szervezésében a Kultúrház-
ban;

december 5. vasárnap:
16.00 óra: Romanov átok - Anasztázia 
története - a Mosonmagyaróvári Di-
ákszínpad előadása 
a Kultúrházban; 
17.00 órától: Advent második va-
sárnapja, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a vendéglátó, gyertya-
gyújtáskor a Heideboden énekkar 
a Levéli Harmonikások és az iskola 
tanulói adnak műsort, és megérkezik 
a Mikulás is, az iskolában pedig kará-
csonyi vásár lesz; 

december 12. vasárnap: 
16.00 óra: a Levéli Népdalkör kará-
csonyváró műsora a katolikus temp-
lomban; 
17.00 órától: Advent harmadik vasár-
napja, a Levélfalvi Manók Óvoda és 
Bölcsőde készíti a melegítő italt és ha-
rapni valót, gyertyagyújtáskor a Ka-
tica csoport Lucázása látható, majd a 
Palacsintás zenekar tagjai énekelnek;
 
december 18. szombat:
10.00 óra: Karácsonyi játszóház a Kul-
túrházban;

december 19. vasárnap:
FALUKARÁCSONY 
16.30 órakor az óvodás és iskolás gye-
rekek műsora a Kultúrházban; 
17.00 órától: Advent negyedik vasár-
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napja, vendéglátó az Önkormányzat 
szponzorok segítségével,
gyertyagyújtáskor a Mosonszentmik-
lósi Fúvószenekar muzsikál.

Figyelem! A rendezvényeken a ko-
ronavírus elleni védekezés aktuális 
szabályai szerint lehet részt venni! 
A járvány alakulása miatt a progra-

mok időpontja változhat, vagy azok 
akár el is maradhatnak.
Kérjük, figyeljék a plakátokat, tájé-
koztatókat az online felületeken is. 

Év végi és jövő év eleji program előzetes (adventi programok nélkül):Év végi és jövő év eleji program előzetes (adventi programok nélkül):  
 

Időpont Program Szervező 
 

November: 
 

27. Sportegyesület évzáró - Támogatói vacsora - Sport Büfé Sportegyesület 
27. Horgász bál - Kultúrház Horgász Egyesület 

 

December: 
 

11. Munkanap! - december 24. helyett  
11. Egészségnap - Iskola Iskola 
16. NNÖ karácsony - Kultúrház NNÖ 
17. Iskolai karácsony - Kultúrház Iskola 
17. Nyugdíjas karácsony - Kultúrház Nyugdíjas Egyesület 

20-31. Téli szünet (első tanítási nap: 2022. január 3.) Iskola 
23. Halászlé főzés - Horgásztó Horgász Egyesület 
24. Pihenőnap! - Szenteste   
31. Óév búcsúztató horgászat - Horgásztó Horgász Egyesület 

 

2022 
Január: 

 

1. Újévköszöntő lencsegulyás parti - Községháza előtti tér Képviselő testület 
3. Első tanítási nap Iskola 

5. v. 6. Véradás 15-18-ig – Kultúrház Vöröskereszt 
12. Éves programterv egyeztetés – Kultúrház Kultúrház 
15. LBE farsangi batyus bál  – Kultúrház LBE 
22. VI. Levéli Töpörtyűsütő Nap – Kultúrház Polgárőrség – Önkormányzat 
22. Magyar Kultúra Napja - Kultúrház Kultúrház 
21. Az I. félév vége Iskola 

 

Február: 
 

4-ig Félévi szülői értekezletek osztályonként Iskola 
5. Lábatlan farsangi bál és téltemetés – Kultúrház Lábatlan 

11. Iskolai farsangi bál – Tornacsarnok  Iskola 
19. Hagyományőrző disznóvágás és toros vacsora – Sváb Ház, 

Kultúrház 
LBE 

25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 
(osztálykeretben) 

Iskola 

26. Sváb bál – Kultúrház NNÖ 
 

Március: 
 

2. Hamvazó szerda, hamvak megáldása – Katolikus Templom Katolikus Egyház 
11. Iskolai ’48-as ünnepség - Kultúrház   Iskola 
14. Játszóház, ’48-as ünnepség, fáklyás menet és koszorúzás  Kultúrház 
14. Pihenőnap  
19. Óvoda jótékonysági (felnőtt) bál - Kultúrház Óvoda 
26. Munkanap (március 14. helyett)  

 
Figyelem! A rendezvényeken a koronavírus elleni védekezés aktuális szabályai szerint lehet részt venni! A 
járvány alakulása miatt a programok időpontja változhat, vagy azok akár el is maradhatnak. 
Kérjük, figyeljék a plakátokat, tájékoztatókat az online felületeken is.  

Figyelem! A rendezvényeken a koronavírus elleni védekezés aktuális szabályai szerint lehet részt venni! A járvány 
alakulása miatt a programok időpontja változhat, vagy azok akár el is maradhatnak. Kérjük, figyeljék a plakáto-
kat, tájékoztatókat az online felületeken is. 
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MUNKASZÜNETI NAPOK 2022-BEN:

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapokkal:

január 1. szombat   Új Év napja   munkaszüneti nap (hétvége)
március 14. hétfő   pihenőnap   pihenő nap (4 napos hétvége)
március 15. kedd   Nemzeti ünnep   munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
március 26. szombat   munkanap   áthelyezett munkanap (március 14. helyett)
április 15. péntek   Nagypéntek   munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
április 18. hétfő    Húsvéthétfő   munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
május 1. vasárnap   Munka Ünnep   munkaszüneti nap (hétvége)
június 6. hétfő    Pünkösdhétfő   munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
augusztus 20. szombat   Nemzeti ünnep   munkaszüneti nap (hétvége)
október 15. szombat   munkanap   áthelyezett munkanap (október 31. helyett)
október 23. vasárnap   Nemzeti ünnep   munkaszüneti nap (hétvége)
október 31. hétfő   pihenőnap   pihenőnap (4 napos hétvége)
november 1. kedd   Mindenszentek   munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
december 24. szombat   Szenteste   pihenőnap (3 napos hétvége)
december 25. vasárnap   Karácsony   munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
december 26. hétfő   Karácsony   munkaszüneti nap (3 napos hétvége
2023. január 1. vasárnap  Új Év    munkaszüneti nap (hétvége)

ÉV VÉGI KÖSZÖNET 

A Levéli Kultúrház 2021 végén is megköszöni 
mindazok segítségét, akik az év folyamán akár 
anyagilag, akár munkájukkal támogatták ren-
dezvényeinket. Külön köszönetünket fejezzük 
ki a Mosoda BT-nek (Csáki Mihály és Csáki-
né Zsuzsi) a folyamatos segítségért, valamint 
Győri Tibornak és Schmidt Róbertnek, akikre 
mindig számíthatunk! 

Tudjuk, hogy ez is egy nehéz év volt, sajnos sok 
program elmaradt és az év több hónapjában 
nem lehettet úgy jönni-menni a Kultúrház-
ban, mint ahogy azt eddig megszokhatták. Re-
méljük, hasonló mértékű lezárások már nem 
lesznek, mint tavaly és tavasszal és az év végi 
és jövő év eleji programjaink nagy része meg-
tartható lesz.

Telefonon, e-mailben, Facebook oldalunkon 
igyekszünk kellő felvilágosítást adni és segíte-
ni, amiben tudunk. 

Kérjük, álljanak mellénk jövőre is, hogy szín-
vonalas programokat szervezhessünk.  

Minden levéli lakosnak békés karácsonyt és 
boldog újesztendőt kívánunk!
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 Levél Községi Önkormányzat 
ünnepélyes Babaköszöntő rendez-
vény keretében köszöntötte szeptem-
ber 23-án a település 2020-ban szüle-
tett gyermekeit. Az elmúlt évben 24 
gyermek születésének örülhettünk.
 Köztudott, hogy minden csa-
ládnak fantasztikus ajándék egy új-
szülött érkezése, hiszen ők jelentik a 
jövőt. A gyermekek nem csak a szü-
lők génjeit, nevét viszik tovább, ha-
nem ők adnak arra lehetőséget, hogy 
a tudásunkat, tapasztalatainkat tovább 
adhassuk, s végső soron ők jelen-
tik a biztosítékot arra, hogy a szülők, 
nagyszülők nem fognak nyomtala-
nul eltűnni. Minden kisbaba rögtön a 
család kedvence lesz, s ahogy a család 
életében, úgy a településünk életében 
is a legfontosabb és legszebb esemény 

egy újszülött érkezése. Azért örülünk 
az érkezésüknek, mert nap, mint nap 
nekik is építjük, szépítjük lakóhelyün-
ket, Levél községet. Különösen fontos, 
hogy minél több gyermek szülessen 
meg és vihesse tovább a hagyományok 
és a kultúra ápolása mellet a család és a 
település örökségeit is. 
 Levél Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülte 2013-ban úgy dön-
tött, hogy az állandó levéli lakóhely-
lyel rendelkező családok megszületett 
gyermekei részére 25.000 Ft szülési tá-
mogatást biztosít, melyet a gyermekek 
nevére nyitott Start számlán helyez el. 
2015-ben módosítottuk szociális ren-
deletünket, melyben a már említett ösz-
szegen túl 15.000 Ft készpénz ajándékot 
is adunk a baba és családja részére.
 Engedjék meg, hogy az ön-

kormányzat nevében gratuláljak a 
szülőknek a gyermekáldáshoz, és ter-
mészetesen még további gyermekek 
vállalására bíztatom őket. Kívánom, 
hogy legyen hozzá erejük, egészségük 
és anyagi lehetőségük is. A gyermekek-
nek azt kívánom, hogy nőjenek fel bol-
dog családi környezetben, legyen életük 
gondtalan és hosszú, felnőtt életük is 
legyen gondoktól mentes, harmoni-
kus, kiegyenesúlyozott. Szeretném, ha 
felnőttként minél többen Levélen ma-
radnának. De bárhová is sodorja őket az 
élet, soha ne felejtsék el, hogy a bölcsőjük 
Levélen ringott. Legyenek rá büszkék, s 
mindig szeretettel gondoljanak szűkebb 
kis hazájukra és annak lakosaira. 
     

Kiss Béla
polgármester 

Babaköszöntő ünnepség

INGEYENES JOGI TANÁCSADÁS

Tisztelt Levéli Lakosok!
Levél Községi Önkormányzat 2015. januárjától biztosít ingyenes jogi tanácsadást a lakosság részére.

A tanácsadás ellátására vonatkozóan önkormányzatunk 

dr. Palatinus János ügyvéddel
kötött megbízási szerződést.

A tanácsadás helye: Levéli Polgármesteri Hivatal dísztereme.
Az ingyenes jogi tanácsadás havonta két alkalommal,  hétfői napokon 15:00-17:00 közötti időpontban vehető igénybe.

Időpontok 2022. áprilisáig:

Január 10. 24.  •   Február 7. 21.  •   Március 7. 21.  •   Április 4. 18.
Forduljanak bizalommal dr. Palatinus János ügyvéd úrhoz!

Tisztelettel: Kiss Béla, polgármester
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Óvodai hírek 2021. IV.negyedév
Szeptemberben 74 
fővel kezdtük meg a 
2021/2022-es nevelési 
évet. A Nagycsoport-
ban 24, a középsőben 
25 és a kiscsoportban 
is 25 fővel indult az 

év. A két új kolléganő is megkezd-
te munkáját. Geyerné Gellér Enikő 
a Pillangó csoportban, Tóth Ágnes 
pedig a kisvakond csoportban.
 A kicsik beszoktatása a szo-
kott módon zajlott. 6 kisgyermek a 
Kisvakond csoportból maradt le, töb-
ben pedig bölcsődéből érkeztek. Az 
ő számukra már nem volt újdonság a 
közösség, a szülőtől való elszakadás, 
így ők könnyebben szokták meg az új 
óvónéniket és az új környezetet. Gra-
tulálunk Sipos Karola kolléganőnk-
nek, aki sikeres minősítő vizsgát tett és 
így már PED I-be léphet január 1-vel.
 Idén is arra törekszünk, hogy 
a gyerekek számára minél több prog-
ramot és élményt szerezzünk. Szept-
emberben a Katica csoport szere-
pelt a babaköszöntőn, majd október 
elején megtartottuk hagyományos 

Mihálynapi vásárunkat is a Kisvakond 
csoport közreműködésével. Megszer-
veztük a szintén hagyományos elekt-
romos hulladék gyűjtésünket is. Idén 
is szép számmal érkeztek elektromos 
készülékek. Köszönjük mindenkinek, 
hogy ezzel is óvodánk alapítványát 
támogatták. November 7-én a Kati-
ca csoport köszönti a nagymamákat 
és a nagypapákat az Idősek napja al-
kalmából. Ezt követően 11-én tartjuk 
hagyományos Márton napi ünnep-
ségünket, melynek alkalmával sze-
retnénk szorosabbra fűzni az óvoda 
és az iskola közötti együttműködést. 
Decemberben sem maradunk szóra-
kozás nélkül. 3-án a Mia Manó tár-
sulat érkezik hozzánk egy Mikulásos 
mesével, majd sor kerül az ajándékok 
kiosztására is. Idén óvodánk szervezi 
a „Mikulás házhoz megy” akciót az is-
kolai Szülői Szervezet által megújított 
módon a kultúrházban. Részletekről 
később adunk tájékoztatást. Decem-
ber 11-én szombaton nevelés nélküli 
munkanap keretében egy csapatépítő 
eseményen veszünk részt. A német 
karácsonyon és a falukarácsonyon is 

a Katica csoport fog szerepelni. A 3. 
Adventi gyertyagyújtáson az óvoda 
árulja majd a forraltbort. Bízunk ben-
ne, hogy minél többen jönnek el és a 
megvásárolt forraltborral támogatják 
óvodánkat.
 Hosszú várakozást követően 
november 2-án megnyílt a bölcsőde 
településünkön. Mint a nevéből is lát-
szik az óvodával közös igazgatású. Az 
intézmény 12 fő fogadására alkalmas. 
A jelentkezők közül szigorú szem-
pontok figyelembevételével került ki-
választásra az a 12 kisgyermek, akik 
megkezdhetik bölcsődés mindennap-
jaikat. Azok, akik most nem kerültek 
be, várólistán vannak és egy esetleges 
üresedés esetén lehetőségük van be-
kerülni. A gyermekek ellátását és fel-
ügyeletét két szakképzett kisgyermek-
nevelő és két bölcsődei dajka végzi. 
Arra törekszünk, hogy a két intézmény 
között jól működő kapcsolat alakuljon 
ki. Amikor csak lehet tervezünk közös 
programokat és őket is szeretettel vár-
juk az óvoda rendezvényeire.

Boros Csilla
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 Szeptember elsején a Levéli 
Német Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban is elkezdődött a 2021/2022. tan-
év. Nyolc évfolyamon 112 tanuló vég-
zi általános iskolai tanulmányait az 
intézményben, 12 teljes munkaidős, 
1 részmunkaidős és 3 óraadó tanár 
vezetésével. Nevelő-oktató munkán-
kat egy iskolatitkár, egy pedagógiai 
asszisztens és három technikai dol-
gozó segíti. A sajátos nevelési igényű 
tanulók fejlesztését gyógypedagógu-
sok és fejlesztőpedagógus látják el.

Szerencsére a járványügyi helyzet 
lehetővé tette, hogy az éves munka-
tervünkben szereplő tanórán kívüli 
programokat, rendezvényeket meg-
tarthassuk, így igazán eseménydús, 
mozgalmas őszi időszakot zárhatott az 
intézmény az adventi készülődés előtt. 

Szeptember 24-én, pénteken tanítás 
nélküli munkanap keretében pótoltuk 
a májusban elmaradt gyermeknapot. 
Mivel ez a nap a Magyar Diáksport 
Napja is, ezért a már hagyományos 

akadályversenyen sportos feladatokat 
kellett megoldaniuk a csapatoknak. A 
reggeli köszöntő után a Magyaróvári 
Magyar Szablyavívó Iskola négy tagja 
tartott a diákoknak érdekes bemuta-
tót. A GYÖK képviselőinek játékos 
bemelegítője után a nyolcadik osztá-
lyosok vezetésével nyolc vegyes kor-
osztályú csapat vetélkedett a délelőtt 
folyamán. A verseny végén a csapatok 
a Kultúrházban gyülekeztek, ahol kö-
zösen elfogyasztottuk az ebédet, amit 
a tízóaival együtt a Szülői Munkakö-
zösség biztosított számunkra. Még 
ebéd előtt került sor az eredményhir-
detésre. A versenyt a „Bayern Mün-
chen FC” fantázia nevű csapat nyerte. 

Szeptember végén két óriási konténer-
ben közel tíz tonna papírt gyűjtöttek 

össze diákjaink szüleik segítségével a 
Szülői Munkaközösség szervezésében 
megvalósult őszi papírgyűjtés kere-
tében. 

Az ősz folyamán két alkalommal is 
zöldségkóstoláson vehettek részt is-
kolánk 1-6. osztályos tanulói az iskola-
gyümölcs programhoz kapcsolódóan.  

Október közepén elkezdődött a Lázár 
Ervin Program, melynek keretében a 
magyar állam a szociális helyzettől és 
lakóhelytől függetlenül minden, az 
1-8. évfolyamon tanuló általános is-
kolai diáknak évente egy alkalommal 
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, 
és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, muzeális intézmé-
nyek, illetve az őshonos állatok be-
mutatóhelyei látogatásának élményét. 
A 4. és 7. osztályos tanulók október 
19-én a bezenyei művelődési házban 
a Győr Táncműhely Egyesület „Rend-
hagyó népzene óra néptánccal” című 
produkcióját tekintették meg. Első 
osztályosaink a Vaskakas Bábszínház 
előadásában a Misi mókus kalandjai 
című bábelőadást nézték meg a mo-
sonmagyaróvári Fehér Ló Közösségi 
Házban. A hatodik osztályosok pedig 
Budapesten, a Fővárosi Nagycirkusz-
ban jártak, ahol a Csillagtánc című 
előadást láthatták. Ötödik osztályo-
saink a Győri Nemzeti Színházban 
az Eleven népmesék című előadáson 
jártak november végén.

Októberben iskolánk is csatlakozott 
az országosan meghirdetett önkéntes 
„Te Szedd!” szemétgyűjtési akció-
hoz. Diákjaink és tanáraink október 
20-án, szerdán a község belterületén 

A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
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– többek között a Fő utcán, az iskola, 
az óvoda, a kultúrház, az orvosi ren-
delő környékén, a Temetőnél, a park-
ban és a horgásztónál – gyűjtötték 
össze a szétszórt dobozokat, üvege-
ket, csikkeket és egyéb hulladékokat. 
Igyekeztünk ily módon egy kicsit mi 
is hozzájárulni településünk szépíté-
séhez, takarításához.

Október 22-én, pénteken, a tanítási 
nap végén, az 1956. október 23-i for-
radalom kitörésének hatvanötödik év-
fordulója alkalmából megemlékezést 
tartottunk a Községháza előtt. Az ün-
nepélyes zászlófelvonás után hatodik 
osztályos tanulóink adtak színvona-
las ünnepi műsort, melyet osztályfő-
nökük, Budai Róbert tanár úr állított 
össze. A megemlékezést színesítette a 
Nagy Adélka Mária tanárnő vezette is-
kolai énekkar, a Pacsirta kórus. Az esti 

órákban hatodik osztályos tanulóink 
és énekkarunk a községi 56-os meg-
emlékezésen is szerepelt.  

November 11-én, csütörtökön tar-
tottuk hagyományos Márton-napi 
rendezvényünket. Programunkba az 
idei évben a Levélfalvi Manók Óvoda 
és Bölcsőde is bekapcsolódott. A ren-
dezvényen Farkas János intézmény-

vezető köszöntője után a negyedik 
osztályos tanulók és az énekkar idézte 
fel Szent Márton legendáját Molnár-
né Horváth Ágnes és Nagy Adélka 

Mária pedagógusok vezetésével. Ezt 
követően a résztvevők lámpásaikkal a 
horgásztóhoz vonultak, ahol a Levéli 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület látvá-
nyos Márton-napi máglyát gyújtott. 
A felvonulásból visszatérve közösen 
elfogyasztottuk a szülők, a német ön-
kormányzat és a konyhai dolgozók ál-
tal felajánlott ételeket és italokat. 

November 13-án tartotta a Szülői 
Munkaközösség a már hagyománnyá 
vált jótékonysági bálját a Kultúrház-
ban. A jó hangulatú rendezvényen 
befolyt támogatást a szülői szervezet 
az iskola fejlesztésére, a gyermekek 
támogatására fordítja. 

Diáksport-hírek

Szeptember 23-án rendezte meg a 
mosonmagyaróvári Ujhelyi-isko-
la a már hagyományos őszi mezei 
futóversenyét. A versenyen 17 ta-
nuló képviselte iskolánkat. Közülük 
Bagonyi Bence (3. osztály) és Varga 
Angelina (6. osztály) harmadik helye-
zést értek el. 

Szeptember 24-én a Magyar Diák-
sport Napja alkalmából rendezte meg 
intézményünk a már hagyományos 
Ugrógálát, amire a környékbeli is-
kolák tanulói is meghívást kaptak. 
Az idei évben csak a hegyeshalmi 
Lőrincze Lajos Általános Iskola fo-
gadta el meghívásunkat, így a levéli 
és a hegyeshalmi iskola tanulói 3 ver-
senyszámban – helyből távolugrás, 
távolugrás és hármasugrás – és 3 kor-
csoportban versenyeztek egymással. 
Diákjaink mindhárom versenyszám-
ban eredményesen szerepeltek.

Október 5-én, a Dunaszigeten meg-
rendezett Mezei Futó Diákolimpián 
13 tanuló képviselte iskolánkat. Közü-
lük az I. korcsoportos Bagonyi Bence 
1. helyezést ért el, a IV. korcsoportos 
lány csapat - Balogh Míra, Bagonyi 
Kitti, Herlicska Hella, Szakács Réka, 
Gutléber Iringó - pedig a harmadik 
helyen végzett.
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November 10-én iskolánkban került 
megrendezésre a IV. korcsoportos 
Futsal Diákolimpia körzeti döntő-
je öt csapat részvételével. Iskolánk 
csapata, küzdelmes mérkőzéseket 
játszva, sajnos nem érte el az 1-2. 
továbbjutó helyeket. Ennek ellenére 
gratulálunk a résztvevő tanulóknak.

November 17-én délután iskolánk 
tanulói az őszi intézményi Bozsik-
programon vettek részt. Négy kor-
csoportban több mint 20 diák rúgta a 
labdát és mérte össze tudását a városi 
és környékbeli iskolák tanulóival. A 
programon a játék szeretete és a moz-
gás a lényeg. Mindenki elfáradt, jól 
érezte magát, tehát a foglalkozás elér-
te a célját.

Pályázati- és versenyeredmények

Két csapatban hat tanuló - Balogh 
Míra, Dienes Alex Csaba, Herlicska 
Hella, Potó-Gagyi György, Szakács 
Réka, Szelecz Zoé - képviselte isko-
lánkat a győri Jedlik-iskola által ren-
dezett „Kapcsolatépítő matematika 

csapatverseny leendő középiskolá-
soknak” című programon, október 
18-án, hétfőn.
A hagyományokhoz híven a Győ-
ri SzC Hunyadi Mátyás Technikum 
idén is megszervezte az ’56-os Kaszi-
nó elnevezésű történelmi vetélkedőt 
az 1956-os forradalom emlékére. Is-
kolánk két csapattal nevezett a vetél-
kedőre, ahol a diákoknak játékos fel-
adatokat kellett megoldaniuk az 56-os 
forradalommal és szabadságharccal, 
valamint a mosonmagyaróvári ese-
ményekkel kapcsolatban. Nyolcadi-
kos diákjaink eredményesen szere-
peltek a vetélkedőn. A Diczházi Nóra, 
Kovács Franziska és Mészáros Ákos 
alkotta csapat az előkelő második he-
lyet szerezte meg, de másik csapatunk 
– Balogh Míra, Herlicska Hella, Sza-
kács Réka – is szépen teljesített: ők a 
negyedik helyen végeztek. Felkészítő 
tanáruk Giczi Barna volt.
Iskolánk nyolcadik osztályos tanu-
lója, Bagonyi Kitti Horgásztó című 
képével ifjúsági különdíjat kapott a 
Levél Barátainak Egyesülete fotópá-
lyázatán, melynek célja az volt, hogy 

az alkotók levéli épületet, építményt, 
táj‐ vagy természeti elemet, illetve 
eseményt vagy személyt mutassanak 
be. Az egyesület másik felhívásán, „a 
legszebb konyhakert” című pályáza-
ton pedig Boros Zsófia, iskolánk hete-
dik osztályos diákja szerepelt sikere-
sen: Zsófi ifjúsági különdíjat kapott az 
Ág utca 21. szám alatti veteményesért.

Támogatás a német önkormányzattól

A Levéli Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szeptember végén két nagy 
teljesítményű másológépet adomá-
nyozott iskolánk számára. Szintén 
a német önkormányzattól kaptuk 
ajándékba a közelmúltban megjelent 
„Mi, svábok” c. könyvet is, amelyből a 
levéli németségről, a kitelepítésről és 
a helyi német hagyományokról is tá-
jékozódhatnak tanítványaink a nép-
ismeret órákon. Köszönjük a német 
önkormányzat nagylelkű adományát, 
segítő támogatását!

Farkas János
intézményvezető 

A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Szülői Munkaközössége november 13-án, szombaton
jó hangulatú jótékonysági bált szervezett a Kultúrházban. 

A Szülői Munkaközösség ezúttal fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, 
belépőjegyet és tombolát vásároltak, vagy támogatói jegy vásárlásával fejezték ki hozzájárulásukat. 

Köszönjük a helyszín biztosítását a Kultúrháznak, a finom vacsorát az 5 perces étteremnek, a büfé üzemeltetését az 
Altenburg bárnak, a jó hangulatot pedig a Haller-Závori duónak. 

Köszönjük bálunk támogatását a következő vállalkozásoknak, cégeknek és magánszemélyeknek:

- Kotzian kavicsbánya
- Suca papírbolt 
- Kleó masszázs
- Levélkert Kertészet
- Szandrakonyhájából 
- Tóth Gumi 
- Czakó Team Kft.
- Gabi Pedi 
- Vargáné Herlicska Zsuzsanna
- Borosné Weiszdorn Éva

- Nagyné Varga Bernadett természetgyógyász 
- Back virág 
- Hangyál Gabriella 
- Camel Discont
- NOLTECH Levél KSE 
- Freshpoint
- Varázstükör
- Scháling Anita fotó
- S. Anikó Nails
- My Time Beauty Salon

Köszönet a támogatóknak
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Éjszakai pingpong 

Eseményben dús hétvégénk volt ok-
tóber végén. Pénteken megtartottuk 
hagyomány szerinti pingpong baj-
nokságunkat. A legutóbbihoz képest 
nagyon sokan jelentkeztek, sokan 
voltak fiatalok és gyerekek is. 15-en 
indultak felnőtt kategóriában és a 
gyerekeknél is 10 körüli versenyző 

volt. Nagyon jó hangulatban telt az 
este. Külön örülünk, hogy Hegyesből 
és Rajkáról is voltak versenyzők. 
Köszönjük mindenkinek, aki eljött.

Hallowen

Október 31-én vasárnap ismét prog-
ram hegyek következtek. 3 órától Bo-
ros Csillával barkácsolhattunk. Tököt 
festhettünk vagy faraghattunk. Le-
hetet színezni is és 4 órától arcfestés 
következett. Sikerült pár arcot feste-
nünk, de ez most inkább a szülőknek 
jött be jobban. Mű sebeket is gyár-
tottunk annak, aki kérte. Eredményt 
hirdettünk a jelmezversenyben, ahol 
ijesztő boszi, véres katona vagy csont-
váz is helyezést ért el. 
Este 6-kor elindultunk az Orgona ut-
cába ahol Végh Robi és családja egy 
hozzájuk méltóan kidíszített térrel, 
forró finom teával, gumicukorral és 
ijesztgetéssel várt minket. Jövőre, ha 
minden úgy alakul, sikerül végre újra 
elindítani a cukorkagyűjtést. 

Visszatértünk a Kultúrba és 7 órakor 
elkezdtük a mesefilm vetítést, ahol 
sajnos kevesebb résztvevőnk volt. 
Ahogy vége lett az első vetítésnek 
eltűntek az emberek és úgy voltunk 
vele nem lesz senki 9-kor, a máso-
dik filmen. Páran kint beszélgetek, 
kicsit megkönnyebbültünk. Nem 
kellett lefújni. Amint elindítottuk a 
horrorfilmet egy nagy csapat érke-
zet és a semmiből sokan lettünk. 11 
óra múlt pár perccel mikor véget ért 
a rendezvény. 
Összegezve egy sikeres napot tudha-
tunk magunknak. Ez a rendezvény 
kell a fiataloknak, így nem kétséges, 
jövőre Halloween-kor találkozunk.

Gyök hírek Hír-Levél IV. negyedév 2021

Tél
A szeszélyes Ősz duzzogva átadta a 
Földet csupasz fákkal, deres lombta-
karóval, didergő bokrokkal együtt a 
Télnek, aki hideg tekintetével végig-
nézett rajta. 
Eljött az én időm – mondta magában, 
s olyan mélyet sóhajtott, hogy fagyos 
lehelete átjárta az erdőket, mezőket, 
városokat és falvakat, pirosra csípve 
az emberek arcát. Bosszúsan megráz-
ta fejét, elégedetlenkedett. Vett egy 
nagy levegőt, és mérgében fújt egyet, 

csipkés zúzmarát zúdított a tájra, 
mely káprázatos csillogással ragyo-
gott a felkelő Nap hunyorgó fényében. 
Dermesztő, hideg még a csend is, me-
lyet csak az éhes, fekete varjúsereg ká-
rogása szakít meg. A Nap megelégelte 
a fagyoskodást, visszahúzódott felhő-
takarója alá, így ködös szürkeség ült 
mindenek felett. Lomhán, mélabúsan 
elérkezett az este, a Hold megkezdte 
ünnepélyesen lassú égi sétáját a szik-
rázó szemű csillagok között. A kevély 

Tél keveselte erejét, s méltatlankodva 
didergő fagyot küldött a Földre. Fá-
zott, reszketett ember, s állat. A házak 
kéményéből füstkígyók tekeregtek az 
ég felé, de reggel a gyerekek boldogan 
csúszkáltak a jég tükrén, korcsolyá-
val szántva fel annak simaságát. Bo-
londos, boldog kacagás törte meg a 
csendet, mely eljutott a Tél füléhez. 
Simogatta lelkét a vidám zsivaj, ha-
talma tudatában nézett végig művén, 
s úgy döntött, legyen igazi öröme a 
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gyermekeknek. Elővette hóbundáját, 
rázta, rázogatta. Sűrű, fehér pelyhek-
ben táncoltak a hópihék le a talajig, 
ahol összekapaszkodva elbújtatták az 
ember által összemocskolt földet. 
Ez az igazi! Csilingelt ezer gyermek-
kacaj, és húzták a szánkót, visítva, 
örvendezve dőltek-borultak a friss 
havon. Januári hóangyalok sokaságát 
láthatta odafentről a Tél. Egy dara-
big tetszett neki, de sajnos szeszélyes, 
mint a többi évszak, így elrángatta a 
folyamatosan szundikáló Nap elől a 
felhőpaplanokat. A Nap bágyadtan, 
óvatosan kinyitotta szemét, halvány-
sárga sugarait szétterítette, olvadni, 
csorogni kezdett a hó, de fáradt volt. 
Elnehezedett szemét becsukta, vissza-
rántotta kedvenc takaróját, így tükör-
jéggé vált ismét a táj. Újra csend lett. 
Ez sem boldogította a rigolyás Telet, 

és a szél hátára kapaszkodva, süvöltve 
rázta meg bundáját. A dermesztő, ke-
gyetlen időben a Hold és a csillagok 
meglapultak, nem akarták még job-
ban haragra gerjeszteni őkelmét. 
Napokig tombolt, dühöngött, fújt fa-
gyot, zúzmarát, mire végre elfáradt. 
Megpihenve látta, hogy bizony a gye-
reksereg ismét vidáman hancúrozik 
a jégen, havon, akikhez bohókásan 
felöltözött felnőttek is csatlakoztak. 
Visszatért jókedve, hullatta pelyheit, 
előbb pici, majd szép nagy szemek-
ben. Vakító fehér takaró vonta be a 
tájat, békés, puha csend ereszkedett 
a földre.  A Hold is előmerészkedett, 
hívta társait, a csillagokat, hogy ezüs-
tös fénnyel díszítsék a Tél ruháját, 
hátha így elcsendesül elbűvölően szép 
palástjában. Akik nézték este a fénylő 
eget, ámuldoztak a kacsingató csilla-

gok, a pompásan ragyogó Hol láttán. 
A varázslatos téli éjszakán az emberek 
lelke kisimul, álmodozó gyermekké 
lesznek újra, csodálva a természet 
rendkívüliségét, változó, mérhetetlen 
szépségét.
Hajnalban tekintélyes lassúsággal ki-
merészkedett a Nap, de csak egy pilla-
natra dugta ki fejét, és már húzódott 
is vissza, érezvén, nincs még itt az ő 
igazi barátja, a Tavasz. 
Várni kell még rá, elviselni a hideget 
abban a reményben, hogy ő már ké-
szül, tervezi pompás ruháinak színét, 
a fák lombjainak formáját, a virágok 
szirmainak alakját, bársonyát, illatát. 
Az énekesmadarak kottájukat keresge-
tik, de türelmesnek kell lenni, remény-
kedve várni a varázslatos kikeletre.

Békésiné Marika írása

Beszámoló a Nyugdíjas Klub IV. negyedévi munkájáról
 A negyedik negyedév elég 
rövid, emiatt nem sok programot 
terveztünk. 

Szeptember 19-én Mosonszolnokra 
kaptunk meghívást szilvalekvár fő-
zésre, amire lelkesen mentünk. Meg-
közelítőleg 60 kg szilvát készítettünk 
elő, majd főztünk meg üstben. Jóízű 
ebédet is kaptunk. Közben megfőtt a 
gyönyörű színű, finom lekvár. Nap-

sütéses, jó időt fogtunk ki, így – bár 
elfáradtunk – nagyszerű napunk volt. 

Szeptember végén Kulturális fesz-
tivál került megrendezése az „Életet 
az éveknek” szövetség szervezésében, 
amin részt vettünk a táncosokkal két 
tánc erejéig, hatalmas sikerrel.

November 1-jén a Mosonmagyaró-
vári vár látogatása volt a programunk, 

ahol csaknem hiánytalanul részt 
vettek tagjaink. Rendkívül érdekes, 
különleges beszámolót kaptunk az 
idegenvezetőtől, aki körbe vezetett 
bennünket a felújított várban. Utána 
a Lajta parton teljesítettük öregesen 
a „világgyalogló nap” sétánkat. Köz-
kívánatra fagyiztunk és sétáltunk a 
Magyar utcán. Nagy örömöt jelen-
tett egyesek számára, hiszen volt, aki 
10 éve nem koptatta az aszfaltot ezen 
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az utcán. Ez után 1 órára a Mosoni 
Arany Hordó Étterembe mentünk, 
ahol egy finom ebédet fogyasztottunk 
el. Rendkívül szép időben, remekül 
telt el az a nap.

Október 9-én rendezték meg Nyú-
lon a keresztrejtvény fejtő versenyt. 
Ezen a napon volt a helyi civilnap is. 
Nyúlon 3 fő vett részt a versenyen, és 
Kurucz Lajos 3. helyezést ért el. Gra-
tulálunk nekik!

Tagságunk nagyon jó kedvvel, de ke-
vés sikerrel vett részt a civil napon. 
Bolondos, nevetős, különleges na-
punk volt.

A mosonszolnoki klub tagjait meg-
hívtuk a Svábház pincéjébe egy kár-
tyapartira. Reményeink szerint ez is, 
mint az előzőek, jól fog sikerülni.
„Karácsonyra hangolódva” műsoros 
délután lesz a Flesch Kulturális Köz-

pontban, amit a Kistérségi Nyugdíjas 
Egyesület szervez.

December 17-én lesz az utolsó, és 
egyben karácsonyi, évvégi záró klub-
napunk.

Egyesületünk tagjainak, a levéli lako-
soknak, ismerősöknek, barátoknak, 
és mindenkinek tartalmas, szeretet-
teljes szép ünnepet!

„Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”
(Juhász Gyula) 

Domonkos Vincéné Eta
klubvezető
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EMLÉKEZZÜNK
 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulójára 
emlékeztünk a Kultúrházban egy 
kiállítással és az iskolai tanulók mű-
sorával az Ujhelyi téren, amely után 
megkoszorúztuk a megtorlás áldo-
zatául esett Gulyás Lajos mártír re-
formátus lelkész emléktábláját.   
 Nem esett szó a forradalom 
többi Levélhez köthető áldozatáról 
Emlékezzünk meg róluk is:
Dannauer Antal (született: Levél, 
1916.04.14) mosonmagyaróvári la-

kos, elesett Mosonmagyaróváron 
1956.10.26-án, a halál oka fejlövés. 
Élt 40 évet.
Wachtler Lajos mosonmagyaróvári 
születésű, levéli lakos, elesett Moson-
magyaróváron 1956.10.26-án, a halál 
oka haslövés. Élt 26 évet.
Timkó István (született: Levél, 
1888.12.10) budapesti lakos, elesett 
Budapesten 1956.11.07-én, a halál 
oka harántlövés. Élt 68 évet.

Levél Községi Önkormányzat

EMLÉKEZZÜNK

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára
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műsorával az Ujhelyi téren, amely után megkoszorúztuk a megtorlás

áldozatául esett Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktábláját.   

Nem esett szó a forradalom többi Levélhez köthető áldozatáról

Emlékezzünk meg róluk is:

Dannauer Antal (született: Levél, 1916.04.14) mosonmagyaróvári

lakos, elesett Mosonmagyaróváron 1956.10.26-án, a halál oka fejlövés.

Élt 40 évet.

Wachtler Lajos mosonmagyaróvári születésű, levéli lakos, elesett

Mosonmagyaróváron 1956.10.26-án, a halál oka haslövés. Élt 26 évet.

Timkó István (született: Levél, 1888.12.10) budapesti lakos, elesett

Budapesten 1956.11.07-én, a halál oka harántlövés. Élt 68 évet.

Levél Községi Önkormányzat

Stelczer Lajos politikus
Levél 1914. március 9. - Sopronkőhi-
da 1945. február 16.
Tanulmányait a győri Fiú Felső Keres-
kedelmi Iskolában végezte. A Richards 
gyárban betanított munkásként dol-
gozott. 1937-ben a győri városházán a 
Népmozgalmi Hivatalban alkalmazták, 
majd 1938-tól a Keffel Ede Műbőr-
gyárban lett német–magyar tolmács. 
Irodalmi érdeklődése vitte 1942-ben 
a Babits Körbe. Itt találkozott Németh 
László Jánossal, a fiatal költővel. Az 
1941-ben létrejött kör szemben állt a 
hivatalos politikával. 1943 végén ifjú 
munkások és a Babits Kör balolda-
li tagjai megalakították a József Attila 
Kört, amely 1944. március 19-ig legáli-
san működött. A németek bevonulása 
után a kör tagjai illegalitásba vonultak, 
katonai felmentéseket, igazolványo-
kat készítettek, s a nyilas hatalom ellen 
agitáltak. A Nemzeti Számonkérő Szék 
a csoport tagjait letartóztatta, s a valla-
tások után a sopronkőhidai fegyházba 
szállította. Stelczer Lajost 1945. febru-
ár 8-án a Dominich-féle nyilas bíróság 
kötél általi halálra ítélte, s 16-án az íté-
letet végre is hajtották. Nevét Győrben 
a Munkácsy u. 1–5. számú házon, vala-
mint a róla elnevezett utca 2. sz. házán 
emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
• Győr-Sopron megye forradalmi har-

cosainak életrajz gyűjteménye Győr, 
1975. p. 209-210. 
• Győri életrajzi lexikon Győr, 1999. 332. p. 
A szócikk szerzője: Tuba László

Nitsch Lőrinc építész 
Levél 1893. szeptember 7. - Moson-
magyaróvár 1965. augusztus 24.
Nitsch János ácsmester és Zecher Te-
rézia szülők gyermeke. Alsó- és kö-
zépfokú iskoláit szülőfalujában és Ma-
gyaróváron járta ki. 1940-ben végzett 
a József Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen. Ettől kezdő-
dően szinte egyedüli szakértője volt 
az Országos Társadalombiztosítási 
Intézet (OTI) székház-építkezéseinek. 
Nevéhez fűződik a kecskeméti és a 
veszprémi (palota)- székház tervezé-
se. A Magyar Mérnökök és Építészek 
Nemzetközi Szövetsége 1942-ben elő-
adóként is őt delegálta az OTI nagy-
váradi székházépítési tervbizottságá-
ba. 1943-ban elnyerte a kormányzat 1 
millió pengős pályázatát a debreceni 
Gazdasági Akadémia Dohánykísérleti 
Intézetének tervezésére. Ugyanebben 
az évben gazdasági tanácsossá nevez-
ték ki, és miniszteri megbízást kapott 
néhány kelet-magyarországi helység 
(Nagykároly és Nagysomkút) iskolái-
nak megtervezésére. Erre a megbízás-
ra a fővárosi Gyöngyösi úti - magyar 
stílusban kiképzett, dísztermes pol-

gári fiúiskolára kiírt, 3400 pengővel 
jutalmazott első díjas tervpályázat 
volt a referenciamunka. Budapesten 
tartott fenn tervezőirodát. A második 
világháború alatt behívott tartalékos 
tisztként vezette városunkban a tritoli 
katonai építkezéseket, Magyaróvár 
(Mosonmagyaróvár) város helyettes 
főépítészeként a városegyesítés egyik 
szorgalmazója volt. Eltervezte és meg-
rajzolta a két városrész közötti új vá-
rosközpontot, ez a térkép az eladásig 
ott függött a „senki földjére” épített, 
azóta is „Nitsch-villá”- nak nevezett 
modern épület irodahelyiségében. 
Földi maradványai a magyaróvári köz-
temetőben kaptak végső nyugalmat. 

A szócikkhez használt forrás(ok):
• Győri nemzeti hírlap Győr, 1936-
1945. 1941. 11. 08. 5. p. 
• Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap 
Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 10. 23. 2. p. 
• Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap 
Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 10. 26. 3. p. 
• Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap 
Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 10. 11. 3. p. 
• Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap 
Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 10. 15. 3. p. 
• Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap 
Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 02. 14. 3. p. 
• Tóthné N. Marietta közlése Tóthné 
N. Marietta, Mosonmagyaróvár 
A szócikk szerzője: Thullner István

Levélen születtek - Forrás: http://mmel.nansoft.hu/
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Levél Barátainak Egyesülete hírei

2021 év vége felé közeledünk, szin-
te hihetetlen, hogy ilyen gyorsan az 
utolsó negyedévben vagyunk. Örü-
lünk, hogy a vírus nem gátolta az 
őszi programjainkat. 
   
Szeptember 2-án bölcsődei átadás-
ra kaptunk meghívót, amit örömmel 
elfogadtunk. Nagyon szép modern 
épületet adtak át a kis gyermekek 
részére. Reméljük, sok kis csecsemő 
lakja be az évek során.

Szeptember 16-án vezetőségi ülést 
tartottunk a Kultúrházban, ahol átbe-
széltük az aktuális tennivalókat. Töb-
bek között döntöttünk, hogy részt ve-
szünk a közelgő Civil napon, amelyre 
csapatot szervezünk, műsort állítunk 
össze. A rendezvényhez 15 ezer Ft hoz-
zájárulást adunk, de ha szükséges akár 
20 ezer Ft is lehet a hozzájárulás. 
Megbeszéltük a meghirdetett fotó és 
kert pályázatunk díjazását, zsűrizését 
és az eredményhirdetéseket, amelye-
ket egy fotókiállítással kötünk egybe, 
és egy kis vendéglátással színesítünk. 
Előzetesen beszéltünk a november 28-i 
első adventi gyertyagyújtásról, ame-
lyen mi leszünk a vendéglátók. Készí-
tünk forralt bort, meleg teát és zsíros 
kenyeret, és az estet a Népdalkör színe-
síti. Szó volt még bögre készíttetéséről, 
stációk festéséről és padok beszerzésé-
ről az Újhelyi térre stb., de ezekről még 
nem született döntés.

Október 4-én a Borbarátok köre Győr-
újbaráton 4 mázsa szőlőt vásárolt az 
Ács Pincészettől, amelyet délután a 
Sváb ház udvarán dolgoztunk fel. A 
szállításban autóval Domonkos Sándor, 
a szállító edénnyel Hofbauer András, 
a bogyozóval Magyar Imre, a préssel 

Földes László nyújtott segítséget. Raj-
tuk kívül a feldolgozásban még részt 
vett: Szakál Gyula, Blümel Ottó, Szitás 
Szilvia, Vasadi Gábor, Weiszdorn Ernő, 
Sidó Antal, Horváth Lajos, Illés Ferenc, 
köszönjük munkájukat! A kipréselt 
mustot azonnal a pincében lévő erjesz-
tő tartályokba pumpáltuk és megkezd-
tük az erjesztést.

Október 7-én vezetőségi ülést tartot-
tunk a Kultúrházban, ahol átbeszél-
tük az aktuális tennivalókat, értékel-
tük a pályázatainkat. Döntöttünk a 
Legszebb virágos előkert és utcafront 
és a Legszebb konyhakert pályázatok 
díjazáról, megbeszéltük az eredmény-
hirdetést. Ezekre összesen 55 ezer Ft 
értékben adunk vásárlási utalványo-
kat. A pályázatokra sokáig vártuk a 
jelentkezéseket, de sajnos nem sokan 
éltek ezzel a lehetőséggel. Plakátokon, 
szórólapokon és egyéb módon hívtuk 
fel a pályázatra a lakosság figyelmét, 
de kevesen éltek a lehetőséggel. Re-
méljük jövőre nagyobb lesz a jelent-
kezési kedv, mert idén nagyon szép 
díjakat vehettek át a nyertesek. 
Megbeszéltük a fotópályázat zsűrizte-
tését és a díjazását is, amelyre 45 ezer 
Ft értékben adunk vásárlási utalványt. 
A fotópályázat értékelésére független 
elnököt kértünk fel, Talpas Balázs úr 
személyében, aki nagy hozzáértő eb-
ben a témában. (Sajnálatos módon 

betegsége miatt mégsem tudott részt 
venni, ezért feleségét Talpasné Süle 
Ibolyát kértük fel a zsűrizésre.)
Egyebek között értékeltük a traktor-
találkozó keretében szervezett Kis-
kertek csodái kiállítást és ingyenes 
kóstoltatást is. Megállapítottuk, hogy 
az eredményes volt, sok érdeklődőnk 
volt., sokan kóstoltak is, főleg a ször-
pök fogytak nagyon. Az adomány-
gyűjtő dobozba 54 ezer Ft adomány 
gyűlt össze.
  
Október 9-én volt az idei őszi Civil 
nap, amely házigazdája a Polgárőr 
egyesület volt. Ebben az évben ha-
mar sikerült csapatot  összehoznunk. 
A Sváb házban tartottuk meg a meg-
beszélést a Civil nap miatt. Minden-
ki vállalt egy-egy feladatot, így nem 
okozott nehézséget a felkészülés. A 
szokásos bábu állításhoz a Nyugdíjas 
egyesület, Német Önkormányzat és 
a Népdal tagjai részére is segítséget 
nyújtottunk a túrkáló használt ruhá-
iból alapanyagok  válogatásához. Ok-
tóber 5-én újból találkoztunk és felké-
szültünk a szombati bábu állítására és 
az utcai előadásra. 

Október 9-én szombaton bábut állí-
tottunk a Fő utcán, Erdősiné Ildi, Bo-
ros Csilla, Weiszdornné Erzsi, Lovas 
Zsolt, Papp Zoltán és Máté Tamásné 
közreműködésével. A délután a bábu-
nál kialakított „banya tanya” előtt Bo-
ros Csilla, Erdősiné Ildi, Weintrágerné 
Hugi, Weiszné Piri, Papp Zoltán és 
Máté Tamásné “előadását” nézhet-
ték meg az érdeklődők. Utána pedig 
a többi egyesület műsorát csodáltuk 
meg. Négy órától elkezdődött a ve-
télkedő! Csapatunk kibővült fiatal 
résztvevőkkel, akik a nehéz, bonyolult 
feladatokban mutatták meg a ráter-
mettségüket! Köszönjük a segítséget 
Pfeifer Laurának, Sipos Karolának, 
Boros Zsófinak és a többi aktív segítő-
nek, játékosnak, akik az egyesületünk 
csapatát erősítették! A tartalmas ve-
télkedés, ami nagyon jó hangulatban 
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telt el. Az est finom vacsorával foly-
tatódott. Köszönjük a szervezést és az 
estét a vendéglátó Polgárőr egyesület 
tagjainak! 

Október 14-én este 6 órai kezdettel 
fotó kiállítással egybekötött ered-
ményhirdetést tartottunk a Kultúr-
házban. A fotópályázat célja az volt, 
hogy az alkotók levéli épületet, épít-
ményt, táj‐ vagy természeti elemet, 
illetve eseményt vagy személyt mu-
tassanak be. A három fős zsűri elnöke 
Talpasné Süle Ibolya nyugalmazott 
tanár volt, tagjai: Némethné Tóth Eri-
ka és Papp Zoltán. 
A zsűri döntése alapján első helye-
zett Horváthné Sós Judit (Szivárvány 
ölelésében, Félsziget 1-2-3 című kép-
sorozata) Második helyezett Erdősi 
Gyula: (Virágos gesztenyefa című 
képe), harmadik helyezett Máté Ta-
másné (Készülődés című képe) lett. 
A zsűri különdíját Pavol Hudec (Ősz 
című képe) kapta. Ifjúsági különdíjat 

kapott Bagonyi Kitti (Horgásztó című 
képe). A díjazottak értékes vásárlási 
utalványokat és tárgyjutalmakat kap-
tak. A részvételért emléklapot kapott 
még Farkas Kevin és Rálisné Frank 
Annamária. Köszönjük a Levélkert 
kertészet és a Zsuzsa virágbolt támo-
gatását.
Ezt követően került sor a Legszebb vi-
rágos előkert és utcafront és a Legszebb 
konyhakert pályázatok díjazására is. A 

legszebb virágos előkert és utcafront 
pályázat győztese Kiss Attiláné (Újhe-
lyi tér 4) lett, külön díjat kapott Süliné 
Légrádi Móni (Fő utca 8.) és Rálisné 
Frank Annamária (Szövetkezet utca 
75.). A legszebb konyhakert pályázat 
győztese Póta János lett, különdíjat ka-
pott Boros Zsófia. A rendezvény végén 
a résztvevőket megvendégeltük egy kis 
harapnivalóval.

Október 22-én az 1956-os forrada-
lom emlékére szervezett megemlé-
kezésen a Református Imaháznál az 

egyesületünk koszorúját Nagy Erzsé-
bet és Erdősi Gyula helyezte el Gulyás 
Lajos emléktáblájánál
Még ebben a hónapban a Sváb ház 
előtti szekéren kicseréltük az elvirág-
zott muskátlikat szép árvácskákkal.  

November 4-én néprajzi kiállítás 
nyílt  a kultúrház kistermében. Az 
előkészületeknél segítséget nyújtot-
tunk Körmöczy Zsuzsa néprajzosnak, 

a megnyitón pedig közreműködött a 
Népdalkör.

November 7-én az Idősek napjára 
egyesületünk süteménnyel vendégelte 
meg az idős résztvevőket.

November 11-én délután a borba-
rátok lefestették a Sváb háznál az 
udvari verandát. Köszönjük a segí-
tők, név szerint: Illés Ferenc, Nagy 
István, Papp Zoltán, Sidó Antal, 
Schmitzhofer Lajos és Szakál Gyula 
munkáját. A jól végzett munka után 
megkóstoltuk az új bort is.
A Levéli Karitász több zsák használt 
ruhát szállított Kocs községbe, az 
ottani rászorulók részére.  Gyűjtés: 
a kék szív állandóan megtelik ku-
pakokkal! Köszönjük  a szorgalmas 
gyűjtőknek, amivel segíteni tudunk a 
rászorulóknak! 

Advent első vasárnapján november 
28-án a házigazda az egyesületünk 
lesz. Reméljük az időjárás kegyes lesz 
hozzánk, és sokan el tudnak jönni erre 
a meghitt karácsony váró eseményre. 
Újdonságként ezer Ft-ért szép fehér 
prémium minőségű 3,5 dl bögrét is 
lehet vásárolni, amely mikrózható és 
mosogatógépbe is tehető!
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December 3-án a Kultúrházban szervezi hagyományos, 
már XIV. Adventi sajt és borkóstolóját a Levéli Borbará-
tok köre. 

A közelgő ünnepekre a vezetőség nevében Áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog egészségben, szerencsében 
gazdag új esztendőt kívánok tagjainknak és minden 
kedves levéli lakosnak és olvasónak!

Máté Tamásné 
elnök

Programok és felhívás
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Levéli Lakosok!

A koronavírus fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében
az alábbi intézkedések léptek életbe a Levéli Polgármesteri Hivatalban: 

2021. november 22-től
a rendelkezés visszavonásáig

a személyes ügyfélfogadás kizárólag rendkívüli,
halaszthatatlan esetben lehetséges. 

Kérjük az ügyfeleket,
hogy telefonon vagy elektronikus úton

intézzék az ügyeiket!

Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály írja elő
a személyes megjelenés szükségességét,

az ügyintézővel - előzetes telefonon történő időpont
és a szükséges teendők egyeztetését követően-, történik az ügyintézés. 

Központi telefonszám:

+36 96/569-006

Dr. Gáli Péter
jegyző
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Milí susedia,

Je to už viac ako rok, kedy rodina 
Lugosiovcov prišla o svoj dom, ktorý 
stavali viac ako 20 rokov. Dňa 5.1.2021 
spôsobil skrat elektrickej energie 
rozsiahly požiar ich poschodového 
domu. Požiar bol tak vážny, že narušil 
statiku celého objektu a dom musel byť 
zbúraný až do základovej dosky. Asi 
nikto z nás nechce zažiť situáciu, kedy 
príde o všetko, čo dlhé roky budoval. 
Našťastie si to odniesol len „majetok“. 
Na povale boli dve plynové fľaše, ktoré 
spôsobili výbuch. Rodine sa podarilo 
ujsť pred výbuchom, no aj napriek tomu 
skončili v nemocnici s otravou dymom.

Je neuveriteľné, ako sa dokážu ľudia 
zomknúť, obzvlášť v tejto ťažkej dobe. 
Vďaka aj Vašej pomoci sa podarilo 
vyzbierať viac ako 4 mil. forintov, 
ktoré použili na zbúranie zhorenej 
stavby a jej odvoz. Okrem peňazí 
mnohí z nás prišli osobne na brigády a 

pomáhali s prácami. Vďaka spolupráci 
mestského zastupiteľstva s miestnymi 
firmami a obyvateľmi a v spolupráci 
s bratmi Czakovcami sa podarilo 
zastrešiť a zrealizovať stavbu menšieho 
domčeka pre túto váženú rodinu. Dňa 
5.novembra 2021 starosta dediny Levél 
slávnostne odovzdal kľúč od nového 
domu rodine Lugosiovcov. Primátor 
mesta Béla Kiss sa na slávnostnom 
odovzdaní v Dome kultúrypoďakoval 
listom za príkladnú spoluprácu, ktorej 
výsledkom je dnes nový dom. Nielenže 
za starším párom stála celá dedina, veľa 
pomoci prišlo z celého okresu.

Žiaľ, požiar neobchádza ani našu 
komunitu. 5. augusta 2021 zhorel 
mobilný dom pani Oľgy Losertovej. 
Starosta aj naša komunita prispela a 
zorganizovala odvoz kontajnera so 
všetkými zhorenými vecami. Pani Mára 
Losertova na našej stránke organizovala 
zbierku oblečenia pre pani Oľgu. Kto 
máte záujem o pomoc pani Oľge, 

prosím obráťte sa na jej rodinu alebo na 
našu FB stránku.

Počas adventu organizuje Nemecká 
samospráva obce Levél adventné okná. 
Podľa kalendára sa prihlasujú ľudia – 
hostitelia, aby vo vybraný termín mohli 
pred domom pohostiť obyvateľov 
chlebom s masťou a vareným vínkom. 
Minulý rok sa kvoli covidu a zlej situácii 
musela táto akcia zrušiť, pripomínali ju 
len vyzdobené okná s číslami. Pevne 
veríme, že tento rok sa akcia bude 
realizovať a všetci ste srdečne vítaní.
Kalendár podujatí počas adventu 
a na nový rok nájdete v Levelských 
novinkách a zverejníme ho aj na našej 
stránke.
Všetkým obyvateľom dedinky Le-
vél prajeme krásne a pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov hlavne v zdraví a 
úspešný nový rok 2022!

Slovenská komunita Levél.

Levéli szlovákok hírei
Kedves Szomszédok!

Több mint egy éve, hogy Lugosiék el-
vesztették házukat, amelyet több mint 
20 éve építettek. 2021. január 5-én egy 
nagy kiterjedésű tűz keletkezett, amely 
nagy tüzet okozott többszintes házuk-
ban. A tűz olyan súlyos volt, hogy az 
egész házat az alapjáig le kellett bon-
tani. Valószínűleg egyikünk sem akar 
átélni olyan helyzetet, amikor elveszíti 
mindazt, amit az évek során felépített. 
Szerencsére csak az “ingatlan” veszett 
oda. A házban két gázpalack volt, ame-
lyek a robbanást okozták. A családnak 
sikerült megúsznia a robbanást, de így 
is füstmérgezéssel kórházba kerültek.

Hihetetlen, hogy az emberek milyen 
összetartóak különösen ezekben a ne-
héz időkben. Segítségnek köszönhető-
en több mint 4 millió forintot sikerült 
összegyűjteni, amiből a leégett épületet 
lebontották és a törmeléket elszállítot-

ták. A pénz mellett sokan személyesen 
is eljöttek a brigádokhoz és segítettek 
a munkában. A falu önkormányza-
ta a helyi cégekkel és lakosokkal való 
együttműködésével valamint a Czakó 
testvérekkel együttműködve sikerült 
egy kisebb ház építését megvalósítani 
ennek a tisztelt családnak. Levél pol-
gármestere 2021. november 5-én adta 
át az új ház kulcsát Lugosiéknak. Kiss 
Béla polgármester a művelődési ház-
ban tartott ünnepségen megköszönte 
a példaértékű együttműködést, amely-
nek eredményeként új ház épült. Sok 
segítség érkezett az egész környékről .

Sajnos a tűz a mi közösségünket sem 
kerülte el. 2021. augusztus 5-én leégett 
Olga Losert mobilháza. A polgármes-
ter és közösségünk hozzájárult és meg-
szervezte a leégett holmit tartalmazó 
konténerek megrendelését, megtöl-
tését es elszállítását. Losertova Mára 
Olgának ruhagyűjtést szervezetünk 

honlapunkon. Ha szeretnének segíteni 
Olgának kérjük vegyék fel a kapcsola-
tot családjával vagy FB oldalunkkal.

Advent idején a Levél Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat adventi ablaknyi-
tást szervez. A naptár szerint az embe-
rek - házigazdák regisztrálnak, hogy a 
választott időpontban zsíros kenyérrel 
és forralt borral kedveskedhessenek a 
látogatóknak, tavaly ezt a rendezvényt 
le kellett mondanunk, meggyőződé-
sünk hogy idén újra megrendezésre 
kerül az esemény, és mindenkit szere-
tettel várunk.
Az adventi és az újévi eseménynaptárt 
megtalálja a Hir-Levél-ben, és közzé is 
tesszük honlapunkon.
Szép és békés karácsonyi ünnepeket, jó 
egészséget és sikerekben gazdag 2022-
es új évet kívánunk Levél község min-
den lakosának! 

Szlovák közösség Levél.
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Nagy örömmel tudathatjuk, hogy 
megjelent a “Mi, svábok. Történe-
tek magyarországi németekről” című 
második kötete. Ebben a könyvben 
bemutatásra kerül Levél község is. A 
németség, a hagyományok és a pon-
tos adatok összeírása Burda Éva és 
Papp Zoltán munkája. A könyvet 
ajándékba kapta Farkas János igaz-
gató, Kiss Béla polgármester, Radák 
Tamás Kultúrház vezető, és a Levéli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői. A könyv különböző online 
oldalakon már megvásárolható.

2021. szept. 21-én két ipari nyomtató-
val ajándékozta meg a Levéli NNÖ a 
Levéli Német Nemzetiségi Ált. Isko-
lát. Az egyik nyomtató a “kis” a másik 

a “nagy” iskolába került elhelyezésre. 
Reméljük hasznos adomány a tanárok 
és a diákok számára.

2021. szept. 16-án a Győr-Moson-
Sopron Megyei Német Önkormány-
zat által szervezett ülésen vettek részt 
a képviselők.

CIVILIÁDA
2021.10.9-én a Levéli Polgárőr Egye-
sület szervezésével megrendezésre 
került a XVI. Civiliádé (Civil szerve-
zetek vetélkedője).
Az idei téma: “Neked is szalajt?”
A sorszám kisorsolása után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatot képvi-
selő csapat elhelyezte szalmabábuját.
A megmérettetés délután kezdődött 
egy utcai előadással, melyen a “néme-
tek” műsora kapta a legtöbb pontszá-
mot, viszont a zsűri ezeket a pontokat 
nem értékelte az összegzésben.
Nem bánkódtak, hiszen tudták, hogy 
sok feladat vár még rájuk, amin meg-
mutathatjuk tehetségüket.
A versenyszámok között volt:
- 13 + 1 kérdésből álló teszt
- pohár lufi = felfújt lufival kellett az 
egyik asztalról egy vízzel töltött poha-
rat átvinni a szemközti asztalra.
- origami = különböző szállító eszkö-
zök hajtogatása
- szimulátor = F1-es gyorsasági ver-
seny
- jól látsz? = 10 másodpercig nézhet-
tünk meg egy fényképet, majd 3 kér-
désre kellett válaszolni
- arcrajz = a papír mögött állva kellett 
2 filccel egy arcot megrajzolni
- éneklés = el kellett egy olyan dalt 
énekelni, amiben van valamilyen 
szállító eszköz
A “Németek” csapat tagjai büszkék 
a teljesítésükre, hiszen a 9 versenyző 
közül, 1 pont lemaradással a 4. helyre 
kerültek.
A nagyon jól teljesített “Placc Teát-
rum” előadásában felolvasott vers ki-
találójának, írójának és felolvasójának 
Mosekné-Polgár Evelinnek köszön-

jük a munkáját.
És köszönjük a szereplőknek a vicces 
előadást.
A Civiliádén készült filmek és fotók 
megtekinthetőek a www.facebook.hu 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Levél oldalán.

Október 10-én, vasárnap egy év kiha-
gyás után végre újra megrendezésre 
került Hegyeshalomban az Alma-
Dió fesztivál. A közös vacsora után 
mindenki kedvére válogathatott a 
finomabbnál finomabb diós/almás 
süteményekből, a hangulatról pe-
dig idén a Bajor Bőrnadrágos Banda 
sramlizenekar ( https://bornadragos.
hu/ ) gondoskodott. Köszönjük a 
meghívást, a sok finomságot, a sok 
közös éneklést és a szuper hangulatot.

2021. okt. 13-an Mosonmagyaróvá-
ron jártak a képviselők, ahol a Mo-
sonmagyaróvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 30 éves fennállását 
ünnepelték. A rendezvény a mosoni 
Nepomuki Szent János plébániatemp-
lomban kezdődött Istentisztelettel, 
ezután színvonalas műsort láthattunk 
a Fehér Ló Közösségi Ház színházter-
mében. A Szigeti Gábor Teremben ál-
lófogadás várta a vendégeket.
Köszönjük, hogy mi is részese lehet-
tünk ennek a rendezvénynek.

A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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2021. okt. 16-án a rajkai Faluházba 
kaptunk meghívót, ahol megbeszél-
hettük a jövő évi választásokkal kap-
csolatos tájékoztatókat. A meghívot-
tak közt volt Ritter Imre, aki 2011 és 
2014 között a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata elnök-
helyettese volt, 2014 és 2018 között 
az Országgyűlés első német nemze-
tiségi szószólója, majd 2018-tól első 
képviselője.
Tőle első kézből kaphattunk a válasz-
tásokat érintő olyan alapvető infor-
mációkat, amelyek számunkra alap-
vető fontosságúak és minden olyan 
dolgot megtudhattunk, ami a munká-
jával kapcsolatos.

2021.10.21-én köszönetnyilvánításra 
hívta össze Domonkos Sándor azo-
kat a nemzetiséghez tartozó tagokat, 
akik jelen voltak a Civiliáda verse-
nyen. A közös sütizés után pedig 
részt vettek a Kultúrház által szer-
vezett, a mosonmagyaróvári közép-
iskolai kollégium 1956-os művészeti 
galériájának alkotásaiból szervezett 
kiállítás megnyitóján.

2021.11.11-én sós és édes sütemény-
nyel támogatta a Levéli NNÖ az is-
kola által szervezett Mártonnapi ün-
nepséget.

FIGYELEM!
A Levéli Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselői és segítői nagy 
szeretettel várják a kedves Lakossá-
got 2021. december 5-én a 2. Adventi 
gyertyagyújtásra, az Önkormányzat 
Hivatala elé.
Kívánunk mindenkinek áldott, meg-
hitt, békés és egészséges ünnepeket és 
nagyon boldog és gazdag új évet.

Mindenkit nagy szeretettel várunk az idei Adventi Ablaknyitásokon.
Találkozó december 1. és 24. közt a megadott címen.

VASÁRNAPONKÉNT közös gyertyagyújtás a Hivatal elött!
BÖGRÉT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!



2021.IV. negyedév
HÍR-LEVÉL

27

KATOLIKUS TEMPLOM:
december 24. (péntek) 24.00 óra:
éjféli mise – 23.30-tól térzene és kará-
csonyi énekek a templom előtt;
december 25. (szombat) 11.00 óra: 
karácsonyi szentmise; 
december 26. (vasárnap) 11.00 óra: 
Szent Család ünnepe;
december 31. (péntek) 18.30 óra:
év végi Hálaadás;
2022. január 1. (szombat) 11.00 óra: 
újévi szentmise.

RORÁTÉ
Advent idején ismét hajnali szent-
misék lesznek a katolikus temp-
lomban szerdánként 6.00 órai 
kezdettel. Első alkalom december 
1. utolsó alkalom december 22. A 
Katolikus Egyházközség minden-
kit szeretettel vár e különleges al-
kalmakra. 

ORGONA SZENTELÉS 
A katolikus templom megtisztított és 
újrahangolt orgonáját szentmise kere-
tében szenteljük fel 2021. december 
4-én, szombaton 15.00 órai kezdettel. 
A mise utáni koncerten az orgonát 
bemutatja: C. Tóth Zoltán a Keszt-
helyi Magyarok Nagyasszonya Plé-
bániatemplom karnagy-orgonistája, 
csellón közreműködik: Bánhidai 
Tamás a Keszthelyi Festetics György 
Zeneiskola igazgatója.
Mindenkit szeretettel várunk!

EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
december 24. (péntek) 17.00 órakor 
szentestei istentisztelet; 
december 25. (szombat) 9.00 órakor 
karácsonyi istentisztelet úrvacsorával;
december 26. (vasárnap) 9.00 órakor 
karácsonyi istentisztelet;
december 31. (péntek) 17.00 órakor 

hálaadó istentisztelet;
2022. január 1. (szombat) 9.00 órakor 
újévi istentisztelet úrvacsorával; 

REFORMÁTUS IMAHÁZ:
december 24. (péntek) 14.30 óra: 
szentestei istentisztelet; 
december 25. (szombat) 8.30 óra:
karácsonyi istentisztelet, úrvacsora-
osztással;

Az időpontok a járványügyi intézke-
dések miatt változhatnak, kérjük, fi-
gyeljék a hirdetéseket!

„Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk,
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk.
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Té-
ged.”

Mécs László: Adventkor

Karácsonyi és év végi egyházi programok 2021

Kedves Gyerekek!
Ugye vártok már? Szívesen írnátok 

nekem levelet? Akkor ne habozzatok!
Írjátok meg gondolataitokat,

kéréseiteket, tegyétek egy borítékba 
és dobjátok be a

MIKULÁS POSTALÁDÁBA
december 3-ig!

Én pedig mindenkinek
válaszolni fogok!

Figyelem!

A borítékra írjátok rá a neveteket, 
címeteket és szüleitek elérhetőségét 

(telefonszám, e-mailcím)! 
A Mikulás Postaládákat

megtaláljátok az óvodában, a kis - és 
nagy iskolában és a kultúrházban!
Én már nagyon várom leveleiteket! 

Írjatok!

Szeretettel üdvözöl benneteket:
a Mikulás

Mikulás postaláda

Tisztelt Levéli Lakosok!

Az elmúlt 2-3 évben több helyen azzal szembesültünk,
hogy január elején a karácsonyfák az ingatlanok elé kerültek kihelyezésre.

Ezúton kérjük Önöket, hogy az ünnepek elteltét követően
a karácsonyfát ne helyezzék ki közterületre

vagy a szelektív gyűjtőszigetek mellé. 

Együttműködésüket köszönjük!
Levél Község Önkormányzata

FELHÍVÁS
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 A nem megfelelő módon 
rögzített gyertya, vagy a koszorú 
alatt lévő tűzálló alátét hiánya egy 
élet munkáját teheti tönkre néhány 
perc alatt. A legtöbb tüzet a gyertyák 
és mécsesek okozzák. Különösen fi-
gyelni kell arra, hogy a kiszáradt 
adventi koszorú nagyon könnyen 
lángra kap, ezért a gyertyát ne a te-
rítőre, hanem mindig egy tűzálló 
alátétre helyezze, és az égő gyertyá-
kat soha ne szabad felügyelet nélkül 
hagyni. 

Fontos, hogy a fényfüzéreket meg-
bízható helyről vásároljuk meg. A 
rossz minőségű fényfüzér nemcsak 
az áramütés, hanem a tűz kialakulá-
sának lehetőségét is magában hor-
dozza. Ha a korábbi években meg-
vásárolt díszt vesszük elő, használat 
előtt mindig ellenőrizni kell annak 
sértetlenségét. Ha a vezeték vagy a 
hosszabbító megtört, eldeformáló-
dott, megolvadt, nem szabad többet 
használni. Éjszakára, vagy a távollé-
tünk idejére mindig le kell választani 

az elektromos hálózatról. A kiszáradt 
karácsonyfára soha ne tegyünk gyer-
tyát vagy csillagszórót, mert a kiszá-
radt fenyő könnyen meggyulladhat. A 
karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, 
hogy legalább másfél méterre legyen 
a fűtőtesttől, kandallótól. 

Az adventi időszak és az ünnepek 
alatt több időt töltünk a konyhában, 
elég egy kis figyelmetlenség, egy tűz-
helyen felejtett olajjal teli serpenyő, és 
máris megtörténhet a baj. Fontos, ha 
a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha 
ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá pél-
dául fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet. 
Főzés közben állítsuk be a telefonun-
kon az időzítőt, így biztos, hogy nem 
felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a 
készülő ételt. 

Idén is többször előfordult, hogy nyílt 
láng - például a kazánból kicsapó 
láng, vagy kipattanó szikra okozott 
tüzet a pincékben, kazánházakban. 
Ezért fontos, hogy a fűtőeszközök 
közvetlen környezetébe ne tegyünk 

éghető anyagot, hiszen az könnyen 
lángra kaphat. (távolabb tegyük a be-
gyújtáshoz használt papírt, gyújtóst, 
és ne a kandalló hőjével szárítsuk a 
kimosott ruhákat) Éghető padozatú 
vagy padlóburkolatú helyiségben a 
szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett 
tüzelőberendezés ajtaja elé fémből ké-
szült parázsfelfogót kell elhelyezni. 

A fűtési rendszer hibáira is számos 
tűz vezethető vissza. A fűtőeszközö-
ket évente egyszer tanácsos szakem-
berrel ellenőriztetni, ha szükséges, ki-
tisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal 
égnek, vagy hőt termelnek, meghibá-
sodásukból lakástűz lehet. 

A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
lakástüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztatója.
A LAKÁSTÜZEK MEGELŐZHETŐK!
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A dohányzás miatti tüzek kialakulása 
is gyakori. Ne dohányozzunk ágyban. 
A cigi csikket alaposan oltsuk el és 
nem éghető tartóban tároljuk, az ég-
hető hulladék közé soha ne ürítsük. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
lakástüzek többsége valamilyen em-
beri tevékenységre vezethető vissza. A 
tűz oka sok esetben emberi mulasztás 
vagy gondatlanság.

Tűz esetén fontos a gyors helyzetfel-
ismerés és reagálás. Ha a tüzet nem 
tudja eloltani, az épületet a lehető leg-
gyorsabban hagyja el és kérjen segít-
séget a 112-es segélyhívón! 

Talán egy füstérzékelő nem a leg-
elegánsabb ajándék, azonban életet 
menthet. Az egyedül élő idős emberek 
otthonába különösen tanácsos füstér-
zékelőt felszerelni, amely már a tűz 
keletkezésekor figyelmezteti őket a 
veszélyre. Kis figyelemmel és szerény 
anyagi ráfordítással sokat tehetünk 
saját és szeretteink biztonságáért. 

Tisztelettel:
Szilágyi János

tűzoltó alezredes

Tisztelt Levéli Lakótársaink! 
Az elmúlt időszakban is akadt 
számtalan feladata egyesületünk-
nek, ezek közül több rendezvényen 
vettünk részt.

Szeptember 04-én Családi napon 
vettünk részt a Horgásztónál, tűzoltó 
bemutatót tartottunk. 
A bemutató szerint riasztás érkezett 
egy lángoló autóról, amely a levéli 
horgásztónál vesztegel. A helyszínre 
érkezett egyesületünk 6 fővel, akik 
a járművet szakszerűen eloltották. 
Eközben 1 fő lépésről lépésre részle-
tesen beszámolt a nézőközönségnek, 
hogy mit is csináltak tűzoltóink. A 
bemutató után a sétakocsikázás kö-
vetkezett, melyben kicsik és nagyok 
egyaránt részt vettek.

Szeptember 17-én pénteken délután 
17 órakor rendezték meg Levél, He-
gyeshalom és Rajka települések éves, 
összevont vizes és minősítő gyakor-
latát. A feltételezés szerint a rajkai 
vasútállomás egyik raktárépületében 
keletkezett tűz. A gyakorlatot Csi-
szár Zoltán tűzoltó százados, a Mo-
sonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség parancsnok helyettese 
felülegyelte, aki a látottakat megfele-
lőre értékelte. A gyakorlat után követ-
kezett a jól megérdemelt vacsora. Kö-
szönjük szépen a rajkai Aranykárász 
Kempingnek és a Rajka ÖTE-nek a 
vendéglátást.

Szeptember 18-án induló szivattyú-
kezelő tanfolyamra Máté Péter gép-
kocsi vezető lett beiskolázva, aki Ok-
tóber 13-án sikeres vizsgát tett, ezzel 
egyidejűleg az áramfejlesztő tanfolya-
mot is sikeresen elvégezte. 

Október 09-én a Civilnapon vettünk 
részt 7 fővel.

Október 16-án Tűzoltó 40 órás alap-
tanfolyamra 2 fő lett beiskolázva, 
Máté László és Fehér Attila szemé-
lyében. 

Október 22. Díszőrség a Református 
imaház előtt. 

Október 30-án Rendkívüli közgyű-
lést tartottunk, melyben napirendi 
pont volt a parancsnok, illetve a titkár 
választás is. A tagság szavazata alapján 

a parancsnoki tisztséget Máté László, 
a titkári feladatokat pedig Máté Péter 
látja el a közeljövőben. Ugyanakkor 
Nagy Pál korábbi parancsnok tovább-
ra is segíti az egyesület tűzvédelmi, 
tűzoltási, gyakorlati és tűzvédelem-
mel kapcsolatos oktatási ismeretter-
jesztési munkáját, hogy elősegítse az 
új parancsnok jövőbeli munkásságát. 

Tisztelettel: 
Finna Lilla

Elnök

A levéli tűzoltó egyesület hírei
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Tisztelt Levéliek!

A legutóbbi jelentkezésünk óta 
beindult a „szekér” ezt érthetjük 
úgy is, hogy zajlanak a mérkőzé-
sek és tekinthetjük a felnőtt csa-
pat jó szereplésére is!

A „kirakatcsapatunk” (felnőttek) 
az utolsó beszámolónk óta öt győ-
zelmet aratott, öt döntetlenre vég-
ződő mérkőzése volt és csupán két 
alkalommal maradt pont nélkül!

Ezzel a teljesítménnyel jelenleg 
a 16 csapatos bajnokság 9. helyét 
foglalja el, mindössze öt ponttal 
van elmaradva a dobogós helyezé-
sektől!

Az U19-es csapatunk sajnos be-
ragadt a rajtnál, előfordult, hogy 
több gólos vereséget szenvedtek. 
Tény, hogy húzóemberek távoztak, 
öregedtek ki, sérültek meg vagy 
kerültek a felnőtt csapat keretébe, 
de biztos vagyok benne, hogy ez az 

alakulat sokkal többre képes!
Az U19-es csapathoz kapcsoló-
dó remek hír, hogy az október 
9-én civil napon megrendezett 
„Civiliáda” vetélkedőt megnyer-
ték!

A külön bajnokságban szereplő 
U13-as csapatunk erősített, a kor-
osztály mellé régi-új edző érkezett 
Glaser Csaba személyében, ő sze-
repelt a felnőtt csapatban is és dol-
gozott már az U19-es csapattal is.

A Bozsik programban szereplő 
U7,U9,U11 –es korosztályokat to-
vábbra is Végh Róbert és Smauzer 
Péter irányítja, ahol örömteli a já-
tékosok magas létszáma!   

Minden levéli lakosnak a Levél 
KSE vezetősége, valamint minden 
játékosa nevében is kívánok Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Esztendőt!

Hajrá Levél!

Zabolay Gábor
Szakosztályvezető

Tisztelt Levéliek!

Azt hiszem, hogy nemcsak az 
egyesületünknek, hanem minden 
levéli lakosnak sokat jelent az, 
ha egy civil egyesület valamilyen 
eredményt ér el, pályázatát elfo-
gadják és támogatják. Nos velünk 
is ez történt…

Polgárőr formaruha beszerzését ter-
vezgettük már évek óta. Aki rendel-
kezett már ilyennel és használta is, 
az elkopott, aki meg nem is kapott, 
az a saját civil ruhájában teljesített 
szolgálatot.
 A Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében a „Civil kö-
zösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatása” csoporton belül   
„Polgárőr járőrök részére  törvény-
ben előírt formaruha beszerzése” 
címmel, FCA-KP-1-2021/3-001077 
azonosítóval  beadott  pályázatunkat 
elfogadták. A pályázattal 1.960.372 
forint támogatást kaptunk, amiből 
be is szereztük a szükséges felsze-
relést. Természetesen a pályázattal 
sok kötöttség is jelentkezik, sok ad-
minisztratív munka, a felszerelések 
kiadása, annak az előírt módon tör-
ténő nyilvántartása, de szerintem 
megéri vele foglalkozni,   amikor 
látni lehet, hogy  a befektetett mun-

ka megtérül. 
Bízom abban, hogy pályázatunkkal 
megnyert támogatással hozzájáru-
lunk a Levélen élők közbiztonságba 
vetett hitük megőrzésében. Segítse-
nek, segítsetek abban, hogy minél 
több polgárőr teljesítsen – akár egy 
két órát is- szolgálatot. 

Amennyiben ismer olyat, aki sze-
retne e csapatnak tagja lenni vagy 
talán Ön, (Te) személyesen jelent-
keznél, várunk!          

Fehér Attila
Levéli Polgárőr Egyesület

elnöke

Levéli Polgárőr Egyesület hírei

Levél KSE, Labdarúgó Szakosztály
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IM MEMORIAM UJHELYI IMRE - Ujhelyi Imre Levél Község Díszpolgára

impresszum
Levél Községi Önkormányzat Időszaki lapja

2021. IV. negyedév

Felelős kiadó: Kiss Béla, polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Tördelés: Sonkolyos-Nagy Mária

Megjelenik negyedévente 800 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen.
Nyomda: Monocopy Nyomda, Mosonmagyaróvár

 Levél Község Képviselő Testülete 107 évvel ezelőtt, 1914. március 26-án tartott díszközgyűlésen Ujhelyi 
Imrét a mosonmagyaróvári gazdasági akadémia igazgatóját Levél Község Díszpolgárává választotta. 
1914. március 26-án kelt Képviselőtestületi határozat szövege:

Határozat

A Képviselő-testület a községi jegyző fenti jelentését nagy örömmel és lelkesedéssel fogadva hála telt szívvel ra-
gadja meg az alkalmat a fent jelzett ünnepléshez való csatlakozás és hozzájárulásra, s az elismerés zászlóját meg-
hajtva Levél Község Közösségének hódolatát örök háláját, őszinte ragaszkodását kinyilvánítva Nagyságos Ujhelyi 
Imre urat őszinte lelkesedéssel, ünnepélyesen és egyhangú határozattal Levél Község Díszpolgárává megválasz-
totta azon meleg óhajával, hogy Őt a Mindenható  mindnyájunk, mindenki és mindeneknek javára igen sokáig 
éltesse esedezvén egyben aziránt is, hogy az eddig tapasztalt atyai jóságában bennünket továbbra is részesítsen és 
hathatós támogatását tőlünk soha meg ne vonja.
Mely határozat Nagyságos Ujhelyi Imre úrnak a jubil. ünnepély alkalmával írásban közlendő, a díszes díszpolgári 
oklevél elkésztetendő és Őnagyságának annak idején átadandó lesz.
Több tárgy nem lévén a díszközgyűlés záratott.

Levél 1914. márc. 26.

  Vendég Mór jegyző   Haász Lőrinc jkv. hitelesítő 
  Hofbauer János bíró   Hofbauer Márton jkv. hitelesítő

Határozat 

A Képviselő-testület a községi jegyző fenti jelentését nagy örömmel és lelkesedéssel 
fogadva hála telt szívvel ragadja meg az alkalmat a fent jelzett ünnepléshez való 
csatlakozás és hozzájárulásra, s az elismerés zászlóját meghajtva Levél Község 
Közösségének hódolatát örök háláját, őszinte ragaszkodását kinyilvánítva Nagyságos 
Ujhelyi Imre urat őszinte lelkesedéssel, ünnepélyesen és egyhangú határozattal Levél 
Község Díszpolgárává megválasztotta azon meleg óhajával, hogy Őt a Mindenható  
mindnyájunk, mindenki és mindeneknek javára igen sokáig éltesse esedezvén egyben 
aziránt is, hogy az eddig tapasztalt atyai jóságában bennünket továbbra is részesítsen 
és hathatós támogatását tőlünk soha meg ne vonja. 
Mely határozat Nagyságos Ujhelyi Imre úrnak a jubil. ünnepély alkalmával írásban 
közlendő, a díszes díszpolgári oklevél elkésztetendő és Őnagyságának annak idején 
átadandó lesz. 
Több tárgy nem lévén a díszközgyűlés záratott. 
Levél 1914. márc. 26. 

Vendég Mór jegyző   Haász Lőrinc jkv. hitelesítő  
Hofbauer János bíró   Hofbauer Márton jkv. hitelesítő 
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Ujhelyi Imre kézjegye 

 

Megjegyzés [ZP1]:  

Megjegyzés [ZP2]:  

                 

Egyéb források: 
http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/ 
Ujhelyi Imre – Wikipédia (wikipedia.org) 

 

 

'Ujhelyi Imre  
az állattenyésztés úttörője  
a kisgazdák szervezője'. 

A Községháza (Levél, Fő utca 10.) épületének 
szoborfülkéjében 1936-ban került 
elhelyezésre, a levéli gazdák kérésére Ujhelyi 
Imre (Dunapataj, 1866. január 12. – 1923. 
március 23.) gazdasági akadémiai tanár, 
igazgató portré szobra. 

Pátzay Pál alkotása 
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Békés, áldott
karácsonyi ünnepeket

és sikerekben,
egészségben gazdag
boldog új esztendőt

kíván
Levél község

Önkormányzata!


