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 2021. szeptember 2-án, a 
használatbavételi engedély után, 
de még a működési engedély előtt 
került sor a levéli bölcsőde ünne-
pélyes átadására, mely várhatóan 
2021. novemberétől már fogadhat-
ja is a település 12 bölcsődés korú 
kisgyermekét...

folytatás a 3. oldalon

 Új helyszínen, a járvány-
ügyi szabályok betartásával, de fan-
tasztikus hangulatban, hatalmas 
érdeklődés mellett, színvonalas 
programokkal körítve került meg-
rendezésre 2021. augusztus 13-14-
én községünk legnagyobb rendezvé-
nye, a XI. Veterán Traktor Találkozó 
és Családi Nap...

folytatás a 11. oldalon

 A legutóbbi beszámolónk 
az előző (2020/2021-es) bajnokság 
lezárása előtt jelent meg. A szezon 
végén még egy kicsit izgulhattunk 
is, de végül is a felnőtt csapat meg-
őrizte megyei II. osztályú tagságát. 
Az U19-es csapat a sok viszontagság 
ellenére az előkelő 6. helyen zárta a 
versenysorozatot...

folytatás a 34. oldalon

TraktortalálkozóLevéli bölcsőde átadása LKSE labdarúgó szakosztály
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Önkormányzati elismerések átadása
 Levélen hagyomány, hogy a 
Veterán Traktor Találkozó és Csalá-
di Nap keretein belül megrendezett 
községi ünnepségen nem csak Szent 
István királyunkat ünnepeljük. Ez 
az ünnep tökéletes alkalmat és egy-
ben méltó keretet ad ahhoz is, hogy 
a nagy nyilvánosság előtt elismerés-
ben részesítsük azokat, akik munká-
jukkal, tevékenységükkel kitűntek. 

 Az önkormányzat 2007-ben 
úgy döntött, hogy méltó módon kí-
vánja elismerni azon személyek, szer-
vezetek és közösségek munkáját, akik 
(amelyek) tevékenységükkel hozzájá-
rultak Levél község fejlődéséhez, jó 
hírének növeléséhez, kiemelkedően 
és maradandóan gazdagították a köz-
ség gazdasági, társadalmi, kulturális, 
művészeti, sport és egyéb értékeit. 
 Ők azok, akik tehetségüket 
jóra használva erőt, energiát és fárad-
ságot nem kímélve dolgoznak, tanul-
nak, vagy szabadidejüket feláldozva 
hoznak létre, alkotnak kiemelkedőt, 
elismerésre méltót. 
 Ők azok, akik példát mu-
tatnak valamennyiünknek, hogy az 

adott körülmények között is lehet és 
kell tenni a dolgunkat, saját- és a köz 
javára. 
 A mi örömteli dolgunk pedig 
az, hogy ha tudomást szerzünk róla, 
tegyük közzé, állítsuk példának azt, 
aki arra méltóvá vált és ismerjük el 
tevékenységüket. 
 Nagy örömünkre idén is töb-
ben méltóvá váltak a közösség előtti 
elismerésre.
 Túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy 2020 márciusától az életünk 
alapjaiban változott meg. A világszer-
te megjelenő koronavírus és az ellene 
folytatott védekezés új kihívások elé 
állított mindannyiunkat.
A világban a mai napig több mint 200 
millióan fertőződtek meg és az el-
hunytak száma közel 4.5 millió fő.
 2021. januárjában megkezdő-
dött a lakosság tömeges oltása, mely 
rendkívüli leterheltséget jelentett a 
Háziorvosi szolgálat dolgozói számá-
ra.
Ezekben az embert próbáló időkben a 
mindennapi munka mellett ezt a fel-
adatot is magas szakmai színvonalon, 
nagy precizitással oldották meg.  

Munkájukat itt a nagyközönség előtt 
köszöntük meg.
 Levél Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Önkormányzati 
elismerést és tárgyjutalmat adomá-
nyozott A LEVÉLI HÁZIORVOSI 
SZOLGÁLAT DOLGOZÓI részére, 
melyet a koronavírus járvány elleni 
védekezés folyamán a település lako-
sainak egészségmegőrzése érdekében 
kifejtett önzetlen, példamutató mun-
kájukkal érdemeltek ki.
 Idén is kértük az egyesülete-
ket, civil szervezeteket, intézményve-
zetőket és a képviselő-testület tagjait, 
tegyenek javaslatot olyan személyek-
re, akik kiemelkedő, önzetlen módon 
segítették, segítik az önkormányzat 
és a civil szervezetek munkáját, vagy 
maradandóan gazdagították a telepü-
lés értékeit.

Ezek alapján:
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Önkormányzati elisme-
rést adományozott:
- KISS GERGŐ részére, melyet a 
DUE Médiahálózat Nagy Diák Zenei 
Teszt országos döntőjében elért 3. he-
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lyezésével érdemelt ki, mellyel tovább 
öregbítette Levél község jó hírnevét.
- SMAUZER PÉTER részére, melyet 
Levél Községi Sportegyesület tagja-
ként hosszú ideje végzett önzetlen, 
példamutató munkájával érdemelt ki.
- RADÁKNÉ VIRÁG LILLA részére, 
melyet Levél Községi Sportegyesület-
nél pénzügyi és gazdasági téren hosz-
szú ideje végzett önzetlen, példamu-
tató munkájával érdemelt ki.
- ERDŐSI GYULÁNÉ részére, me-
lyet Levél Barátainak Egyesülete veze-
tőségi tagjaként hosszú ideje végzett 
önzetlen, példamutató munkájával 
érdemelt ki.

- TÓTH TIBOR részére, melyet Levél 
Barátainak Egyesülete tagjaként hosz-
szú ideje végzett munkájáért és a tele-
pülés számára nyújtott önzetlen, pél-
damutató támogatásért érdemelt ki.
- FARKAS KEVIN részére, melyet a 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat-
ban végzett aktív és példamutató kö-
zösségi munkájával érdemelt ki.
- SEBŐK JENŐ részére, melyet a te-
lepülés köztisztaságának érdekében 
kifejtett önzetlen, példamutató mun-
kájával érdemelt ki.
- PFEFFER LAURA részére, melyet 
a helyben végzett vérvételnél a tele-
pülés lakosainak egészségmegőrzése 

érdekében kifejtett önzetlen, példa-
mutató munkájával érdemelt ki.
- HUTFLESZ MÁTYÁSNÉ és PUS-
KÁS LÁSZLÓNÉ részére, melyet a 
Levéli Nyugdíjas Egyesületben és a 
község társadalmi, kulturális életé-
ben hosszú ideje végzett példamutató 
munkájukkal érdemeltek ki. 
 Minden kitüntetettnek szív-
ből gratulálok, példájuk legyen kö-
vetendő, további munkájukhoz jó 
erőt, egészséget és magánéletükben 
sok boldogságot kívánunk! 

Kiss Béla
polgármester 

Levéli bölcsőde ünnepélyes átadása
 2021. szeptember 2-án, a 
használatbavételi engedély után, de 
még a működési engedély előtt ke-
rült sor a levéli bölcsőde ünnepélyes 
átadására, mely várhatóan 2021. 
novemberétől már fogadhatja is a 
település 12 bölcsődés korú kisgyer-
mekét.

Az átadó ünnepségen tiszteletét tette 
dr. Nagy István agrárminiszter, a 
térség országgyűlési képviselője is, 
aki beszédében elmondta:
Még 2019-ben indult el a TOP-os 
pályázaton a levéli önkormányzat, 
melyen a sikeres részvételt követően 
elnyerték a kívánt támogatást a böl-
csőde kialakítására.
A közel 120 milliós beruházás 100 

százalékos támogatásból valósult 
meg. Forrását az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetés társfinanszírozásban 
biztosította.
Hozzátette:
A bölcsőde avatása nem csak azt jel-
zi, hogy nő a születendő gyermekek 
száma, hanem gondoskodás, törő-
dést, a jövőbe vetett hitet is jelenti. 
Egybecseng azzal a kormányzati 
szándékkal, hogy javuljon a vidék 
foglalkoztatási helyzete, a családok 
életminősége.
A tárcavezető kifejtette azt is:
Örömmel látom, hogy a térség minden 
települése bővül. Megújuló, új erőre 
kapó, energiát, életkedvet mutató tele-
püléseink vannak, akik bíznak a jövő-

ben és nagy öröm, hogy úgy dolgoznak 
a polgármestereink, az önkormányza-
taink, úgy élnek az itteni lakosok, hogy 
az ország más területeiről is sokan ked-
vet kapnak, hogy itt telepedjenek le, ve-
lünk együtt építsék ezt a körzetet.
Köszöntőjében kiemelte a helyi vállal-
kozók erősségét. Mint mondta: Kivá-
lóan dicséretes dolog, amikor egy-egy 
pályázat esetén a helyi vállalkozókat, 
erőket veszik igénybe, helyi vállalkozá-
sokkal építik a helyi emberek jövőjét, 
mert ez mindig garancia arra, hogy a 
projektek kiváló minőségben valósulja-
nak meg.
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Önkormányzat elnöke 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mo-
sonmagyaróvári térség és az ide tarto-
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zó választókörzet nemcsak lélekszám-
ban gyarapodik, hanem fizikailag is 
látható a megújuló és újonnan épült 
épületek, intézmények sokasága. 
Mindez annak köszönhető, hogy jó 
útra lépett Magyarország gazdasága 
és ennek az erős gazdaságnak, mely 
a helyi emberek teljesítményéből is 
adódik, jut pénz mindenre!
Hangsúlyozta azt is, hogy a bölcsőde 
építés a kormányzati családpolitikai 
intézkedések közül az egyik legked-
vesebb, hiszen ezek direkt a jövőbe 
fektetett értékek.
Kiss Béla, Levél község polgármes-
tere felidézte: 1998 óta vesz részt a 
képviselőtestület munkájában, így 
büszkén mondhatja el, hogy a telepü-
lés elmúlt 30 évének legnagyobb beru-
házása valósult meg a Bölcsőde meg-
építésével. Kitért a projekt részleteire, 
mely szerint ez a harmadik pályázat, 
melyen végre sikeresen vettek részt, s 
amelynek köszönhetően 119.967.063 
Ft, 100%-os támogatott pályázati ösz-
szegben részesültek.
Az ünnepélyes átadó állófogadással 
zárult, melyen a meghívott vendé-
geknek lehetőségük nyílt a tapasztalt-
cserére és a település elkövetkező fej-
lesztési célkitűzéseinek egyeztetésére, 
megvitatására. 
Az alábbiakban Kiss Béla polgármes-
ter átadón elhangzott köszöntőjét ol-
vashatják:

Köszöntő
Tisztelt Miniszter Úr, Elnök Úr, 

Alelnök Úr, Igazgató Úr, Hivatal-
vezető Asszony, tisztelt ünneplő 

Levéliek, Vendégeink!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 
Levélfalvi Manók Bölcsőde ünnepé-
lyes átadásán. 
Nem tudom ki, hogy van ezzel, de én 
már nagyon vártam ezt a napot! Az 
elmúlt néhány hónap sokunk halán-
tékára ragasztott új vagy újabb ősz 
hajszálakat, de úgy gondolom, hogy 
amikor szétnézünk ma ebben a cso-
dálatos, modern létesítményben: 
cseppet sem bánjuk!
Több évtizedes álom vált valóra Le-
vélen a bölcsődei férőhelyek létesí-
tésével. Jómagam 1998 óta veszek 
részt a képviselő-testület munkájá-
ban és büszkén állapíthatjuk meg, 
hogy településünk elmúlt 30 évének 
legnagyobb költségvetésű fejlesztését 
valósítottuk meg, mellyel teljessé vá-
lik intézményi hálózatunk, és melyre 
nagyon-nagyon vártak már a község 
fiatal családjai. 
Levélen 1907 óta működik óvoda és 
a II. világháborút követően az 1960-
as évek közepéig működött bölcsőde 
a Petőfi utca 12. szám alatt. Közel egy 
emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy ez 
az intézményi szolgáltatás nem érhető 
el itt helyben. 
Kérem engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a projekt tör-
ténetéről és az intézmény műszaki, 
pénzügyi részleteiről.
A 2014-es önkormányzati választá-
sokat követően fogalmazódott és ér-
lelődött meg a Képviselő-testületben 
a gondolat, hogy Levélen szükség 
van bölcsődei ellátásra. A kormány 

családtámogatási politikájának kö-
szönhetően megnőtt a születésszám 
és egyre több család számára lett nél-
külözhetetlen a gyermekek bölcsődei 
elhelyezésének lehetősége. Kutattuk a 
lehetőségeket, több megoldás is felve-
tődött bennünk. Gondoltunk családi 
bölcsőde létrehozására, minibölcsőde 
kialakítására is, de éreztük és ponto-
san tudtuk, hogy nem ez a végleges 
megoldás.
Önkormányzatunk racionális gaz-
dálkodásának köszönhetően több év 
leforgása alatt jelentősnek mondható 
pénzügyi tartalékot képeztünk annak 
érdekében, hogy a fejlesztéshez szük-
séges esetleges önrészünket biztosíta-
ni tudjuk. 
2016-ban pályázatot nyújtottunk be 
a Területfejlesztési Operatív Program 
Bölcsődei férőhelyek kialakítás felhí-
vásra, mely sajnos nem járt sikerrel.
De nem adtuk fel, hiszen tudtuk, 
hogy az álmaink eléréséhez küzdel-
mes út vezet.
2018-ban a Pénzügyminisztérium ál-
tal kiírt pályázaton indultunk, melyen 
20% önerőt is biztosítani kellett, de 
az eredmények kihirdetését követően 
tartaléklistára kerültünk.  Ezt követő-
en értünk el 2019. május 10-ig. Nem 
véletlen, hogy erre a dátumra ilyen 
pontosan emlékszem. Azon a napon 
csörrent meg a telefonom, és a vonal 
túlsó végén Németh Zoltán, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
elnöke volt, és arra bíztatott, hogy 
nyújtsuk be a TOP-ban újra megje-
lent bölcsődei férőhelyek kialakítása 
pályázatra igényünket, mivel várható-
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an lesz a támogatásra fedezet. A pá-
lyázatot május végéig kellett benyúj-
tanunk, de mivel rendelkeztünk már 
kiviteli tervvel és műszaki leírással ezt 
határidőre meg tudtuk valósítani.
Ezt követően felpörögtek az esemé-
nyek és 2019. novemberében meg-
kaptuk a támogatói döntést, melynek 
értelmében Levél Község Önkor-
mányzata 119.967. 063 Ft támoga-
tásban részesült egy csoportszobás 
bölcsőde építésére vonatkozóan. A 
Támogatási szerződés aláírását kö-
vetően megkezdődött a megvalósí-
tás szakasza. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatása 2020. tavaszán zajlott, 
melyen a nyertes ajánlatot a Szabó és 
Társa Belsőépítészeti Kft. nyújtotta. 
A Vállalkozási szerződéskötés 2020. 
június 10. napon történő aláírását 
követően 2020. június 12-én a mun-
katerület átadása is megtörtént és a 
kivitelezés megkezdődött.
A vállalkozói szerződés aláírását kö-
vetően Szabó Gyula ügyvezető igaz-
gató Úrral mindketten kiemelten 
fontosnak éreztük, hogy amennyiben 
a munkavégzés folyamán alvállalko-
zók bevonására lesz szükség, akkor 
amennyiben lehetséges, Levéliek le-
gyenek. Ez nagy örömünkre létre is 
jött. Az építkezésben    elélvülhetetlen 
érdemei vannak a helybeli Czakó 
Team Kft-nek, az FB Tető Kft.-nek, és 
az LTP Gáz Kft-nek.
A kivitelezés Bertalan Péter műsza-
ki ellenőr felügyelete alatt és Brasch 
András projektvezető minden apró 
részletre kiterjedő munkájának kö-
szönhetően az ütemtervnek megfe-

lelően haladt. amely lehetővé tette 
2021. június 3. napján a hiba-és hi-
ánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását. 
Az építés mellett az eszközbeszer-
zési folyamat is lezajlott, melyben a 
bölcsőde megvásárolta az elenged-
hetetlen berendezéseket, tárgyakat 
a működéshez. Folyamatosan kon-
zultáltunk bölcsődei szakértőnkkel 
Sebestyén Biankával a Szombathe-
lyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 
intézményvezetőjével is, akinek 
szemmélyében rendkívül elhivatott 
és felkészült szakembert ismertünk 
meg. 
Ezzel párhuzamosan megkezdődött 
a kerítés és kertépítés és udvari játé-
kok telepítése a West-Building Kft jó-
voltából, Domonkos Róbert és Varga 
Bálint felügyelete alatt.
2021. augusztusában megkaptuk a 
használatba vételi engedélyt és meg-
történt az épületfeltüntetés is.
Az intézmény kialakítása során olyan 
megoldások kerültek alkalmazásra, 
amelyek hosszabb távon megtérülésé-
hez vezetnek és az intézmény gazda-
ságos, költséghatékony üzemeltetését 
teszik lehetővé. A fűtési rendszer kor-
szerű kialakításával az épület fűtésé-
hez szükséges energia csökkenthető, 
korszerűbb megoldásokkal az épü-
letben dolgozók, illetve a gyerekek 
komfortérzete is növekszik. Megújuló 
energiaforrások is kivitelezésre ke-
rültek. Az udvar gyönyörű esztétikai 
állapotának folyamatos fenntartását 
automata öntözőberendezés és robot-
fűnyíró fogja biztosítani. Itt az utolsó 

simítások még váratnak magukra és 
bízunk benne, hogy október végére, 
mire a fű is kizöldül, megkapjuk a 
működési engedélyt is és a település 
legifjabb korosztálya birtokba veheti 
az intézményt. 
A 204 m2 hasznos alapterületű épü-
letet Csaplár György tervezte, aki a 
kezdetektől a használatba vételig szív-
ügyeként kezelte a projektet. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Jelenlévők!

Többszörösen is nagy öröm ma itt 
lenni ennek a szép bölcsődének az 
avatásán! 
Szülőként azért, mert átérzem az 
édesanyák, édesapák örömét, mert 
számukra mindig a gyermekük bol-
dogsága a legfontosabb. Márpedig 
biztosak lehetünk abban, hogy ilyen 
környezetben, ilyen szép bölcsődé-
ben a most még csupán az új ház il-
latát árasztó, üres falak hamarosan az 
itt cseperedő kis lurkók örömhangjait 
visszhangozzák majd.
Polgármesterként azért nagy öröm itt 
lenni, mert jó látni, hogy milyen sok-
ra is viheti egy ilyen település, mint a 
miénk, ha vannak közös célok, ter-
vek, amelyek megvalósításáért képe-
sek vagyunk kellő akarattal, erővel és 
alázattal tenni is. 
Ittlétünk ugyanakkor azt is bizonyítja, 
hogy létezik jó, eredményes és példa-
mutató együttműködés a kormány és 
az önkormányzat között. Az a terv – 
amelyet a kormányzat célul tűzött ki 
maga elé –, miszerint minden lehetsé-
ges eszközzel segíti a magyar családok 
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határozatok
 A Kormány az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető tö-
meges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány 
(a továbbiakban: koronavírus vi-
lágjárvány) következményeinek el-
hárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész te-
rületére veszélyhelyzetet hirdet ki 
2020. november 4-én. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésének felha-
talmazása alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. 
E rendelkezések alapján Levél Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének feladat- és hatáskörét gyakorol-
va a polgármester a Képviselő-testület 
tagjaival elektronikus úton történt 
egyeztetések után az alábbi döntése-
ket/ határozatokat hozta:

89/2021. (V.27.) polgármesteri hatá-
rozat

Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy 
Levél Községi Önkormányzat közfog-
lalkoztatásának ellenőrzését, annak 
jogszabályi feltételek betartására te-
kintettel a felvételi eljárástól a pénz-
ügyi elszámolásig vizsgálatát a 2019. 
év tekintetében hozott belső ellenőri 
jelentést elfogadja, mely jelentést to-
vábbi intézkedést nem igényel. 
Levél Községi Önkormányzat polgár-
mestere jóváhagyom a mellékelt ren-
delet-tervezetet, ezzel megalkotom az 
5/2021.(V.28.) önkormányzati rende-
letet az Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 
(rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 
részét képezik) 

90/2021. (V.27.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy az 
önkormányzat 2020. évi költségvetés 
éves gazdálkodásáról szóló tájékoz-
tatást a szöveges értékelésben, vala-
mint a rendelet 1-22. mellékleteiben 
foglaltakkal megegyező tartalommal 
elfogadom. 
Levél Községi Önkormányzat polgár-
mestere jóváhagyom a mellékelt ren-
delet-tervezetet, ezzel megalkotom az 
önkormányzat 2020. évi költségvetési 
zárszámadásáról szóló 6/2021.(V.28.) 
önkormányzati rendeletet. (a rendelet 
és mellékletei a jegyzőkönyv részét 
képezik. 

91/2021. (V.27.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 

gyermekvállalását és az édesanyák 
munkába állását, így megvalósítható, 
és úgy gondolom, csak így valósítható 
meg igazán. Ezúton szeretném meg-
köszönni a Magyar Állam és a Megyei 
Önkormányzat támogatását!
És ha már a köszönetnél tartok, végül, 
de nem utolsósorban engedjék meg, 
hogy köszönetet mondjak mindazok-
nak, akiknek a szellemét vagy a keze 
munkáját dicséri ez az épület. Hálás 
szívvel köszönöm a mérnökök, a ter-
vezők, a kivitelezők, a szakmunkások 
és segédmunkások odaadó munkáját 
is, amely lehetővé tette számunkra, 
hogy ma délután itt összegyűljünk és 
ünnepeljünk.
Engedjék meg, hogy két személy 
rendkívül magas szakmai színvonalú 

és odaadó munkáját külön is kiemel-
jem, akik óriási segítséget nyújtottak 
számomra a projekt megvalósítása 
során és akikre tudom, hogy még a 
későbbiekben is számíthatok. Szeret-
nék egy nagy tapsot kérni Szűcs Vi-
ola, az Optimum Term Kft. munka-
társa, a beruházás projektmenedzsere 
és Levéliné Szommer Zsuzsanna az 
intézmény leendő szakmai vezetője 
részére! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az építkezésnek most a végére ér-
tünk, de úgy hiszem a munka most 
mégsem fejeződik be. Egy másik faj-
ta, ennél az építkezésnél is fontosabb, 
munka kezdődik most meg. Ez is 
egyfajta építkezés lesz, hiszen az itt 

folytatódó oktató- nevelő munkát is 
bátran nevezhetjük építkezésnek. A 
szépre, a jóra, az igazi értékekre ne-
velés tégláit helyezik el napról napra, 
hétről hétre a kisgyermeknevelők, 
dajka nénik kisgyermekeink lelkében. 
Azt kívánom, hogy ezeket a téglákat a 
szeretetük habarcsa tartsa majd össze.

Tisztelt Jelenlévők!
Hívő emberként az egyházak előjá-
róinak épület szentelését megelőzően 
engedjék meg, hogy én is Isten áldását 
kérjem erre az új intézményre, mun-
katársaira, de leginkább az itt nevel-
kedő kis Bölcsődésekre!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kiss Béla
polgármester 
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hatáskörében úgy határozok, hogy: 
- az önkormányzat 2021. évben 
3 hét időtartamban (2021. július 5.- 
2021. július 23. között) nyári napközis 
tábort szervez a 2021. évi költségve-
tésbe tervezett összeg keretéig,
- gondoskodunk a tábor lebo-
nyolításáról, a résztvevőkkel a megbí-
zási szerződést megkötjük. 

92/2021. (V.27.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy 
az 52/2021.(II.9.) számú a bérletidíj-
fizetési mentességről szóló Korm. 
rendelet 2/A.§ (2) bek. 28. pontjá-
ra tekintettel az Egyetem Étterem és 
Konyha Kft-vel a fennálló konyha 
bérletére figyelemmel a bérleti díj 
2021. március és április hónapra eső 
részének megfizetésétől eltekintek. 

93/2021. (V.27.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy dr. 
Nyikovics Bálint e.v. fogorvos (9200 
Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós u. 
4.) részére a körzeti fogorvosi alap-
ellátás biztosításához szükséges fo-
gyó- és tárgyi eszközök beszerzéséhez 
200.000.-Ft támogatást biztosítok a 
2021. évi költségvetés tartaléka terhé-
re. A támogatási összeg feladatellátás 
biztosítását szolgáló támogatási szer-
ződés keretében, elszámolási kötele-
zettséggel kerül átadásra. 

99/2021. (VI.11.) polgármesteri ha-
tározat

Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy 
a Levél, 09/2 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közút helyi építési szabály-
zat és hatályos településrendezési terv 
szerinti kialakításának érdekében té-
rítésmentes területátadási megálla-
podást kötök a 1036 és 1037 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosával Hofbauer 
András 9221 Levél, József A. u. 12. sz. 
alatti levéli lakossal.
A dr. Palatinus János ügyvéd által 
készített megállapodás aláírásáról 
saját hatáskörben gondoskodom. Az 
ügyvédi megbízási díj és a változási 
vázrajz elkészítése Hofbauer Andrást 
terheli.

102/2021.(VI.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy 
megrendelem Levél község útjainak 
kátyúzását a MAKADÁM Útépítő és 
Helyreállító Kft-től (9028 Győr, Kül-
ső Sági u. 20.) az árajánlatban foglalt 
718.586.-Ft+Áfa összegben, melynek 
költsége a 2021. évi költségvetésben 
tervezésre került és biztosított. 

103/2021.(VI.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél Község Polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. 
§-a alapján, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében meghatározott hatáskörében 
úgy határozok, hogy  megrendelem a 

daráló köz, a temető és a hulladékle-
rakó terület közötti és a Horgász utca, 
a Petőfi Sándor utca és Dózsa György 
utca közötti gumiszervíz előtti út, az 
Ág utca-iskolaköz és József Attila utca 
közötti, valamint a Cseresznyés utca- 
Szövetkezet utca és kerékpáros pihe-
nő közötti szakaszának martaszfaltos 
útépítését  a MAKADÁM Útépítő és 
Helyreállító Kft-től (9028 Győr, Kül-
ső Sági u. 20.) az árajánlatban foglalt 
11.568.819.-Ft+Áfa összegben, mely-
nek költsége a 2021. évi költségvetés-
ben tervezésre került és biztosított. 

104/2021.(VI.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében meghatározott hatás-
körében úgy határozok, hogy az egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyos munka-
vállalók jutalomkeretéhez 1.757.058.-Ft 
pótelőirányzatot biztosítok a 2021. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
 
105/2021.(VI.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében úgy határozok, hogy 
megrendelem az SFM-VILL Kft-től 
(9241 Jánossomorja, Dózsa György 
utca 3.) a község térfigyelő kamera-
rendszer villamos energia ellátásnak 
érdekében a kiviteli engedélyezési 
tervdokumentációt az ajánlatban sze-
replő 640.000.-Ft+Áfa összegben. A 
kiadás fedezetét a 2021. évi költségve-
tés tartaléka terhére biztosítom. 

106/2021.(VI.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél Község Polgármestere a veszély-



2021.III. negyedév
HÍR-LEVÉL

8

helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében az alábbi határozatot 
adom ki:
1. Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában bizto-
sított feladatkörben eljárva, valamint 
a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 
(1) bekezdése d) pontja alapján állami 
főépítészi eljárást lefolytatását kezde-
ményezem. 
2. Levél község módosítja településren-
dezési terveit annak érdekében, hogy a 
Levél, belterület 744-791 hrsz-ú telek-
tömbben az építési hely kijelölésével a 
beépítést lehetővé tegye.
3. Levél község módosítja település-
rendezési terveit annak érdekében, 
hogy a Levél, belterület 243/2 hrsz-ú 
saroktelek esetében az építési hely ki-
jelölésével a beépítést lehetővé tegye.
4. Felkérem a Tér-Háló UDS Kft-t 
(9024 Győr, Babits M. u. 17/A) mint 
Levél Község településrendezési terv 
készítőjét a tervdokumentáció el-
készítésére.  A tervdokumentáció 
elkészítésének költsége a kérelme-
ző Galambos Erzsébet (9224 Rajka, 
Meixner tanya) alatti lakost terheli. 
2021. júniusában Magyarország 
kormánya úgy döntött, hogy a Ve-
szélyhelyzetet meghosszabbítja, de a 
Képviselő-testületek üléseiket meg-
tarthatják.

108/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 
Magyarország Kormánya által a 
40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzet időtartama 
alatt Levél Községi Önkormányzat 
Polgármestere által - a katasztrófavé-

delemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekez-
désében meghatározott jogkörében 
eljárva - hozott döntésekről szóló tá-
jékoztatást megismerte
- a 103/2021.(VI.11.), 
- a 106/2021.(VI.11.)
polgármesteri határozatokat vissza-
vonja, a többi döntést helyben hagyja.

109/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra támogatási igényt nyújt 
be 174 q barnakőszénre. Az önkor-
mányzati önrészt 500.- Ft/q + ÁFA-t, 
azaz összesen 110.490 Ft-ot a 2021. 
évi tartalék terhére biztosítja és vállal-
ja, hogy a szociális célú tüzelőanyag-
ban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér.

110/2021. (VII.19.) Kt. határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati 
felhívás megvalósítására az alábbi cé-
gektől kér árajánlatokat:
1. Makadám Kft. (9028 Győr, Külső 
Sági u. 20.)
2. Lang-Szolg Kft. (9081 Győrújbarát, 
István út 213.)
3. Arvia Építő Kft. (9024 Győr, Bartók 
Béla u. 8/A)

111/2021. (VII.19.) Kt. határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati 
felhívás megvalósítására az alábbi cé-
gektől kér árajánlatokat:
4. Júlia-Trans 2000 Bt. (9221 Levél, Új 
u. 4.)
5. West-Building Kft. (9221 Levél, 
Vasút u. 9.)
6. Lelkes Pál ev. (9225 Dunakiliti, 
Kossuth L. u. 1.)
112/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Levél Község Tűzoltó 

Egyesülete jubiláló tagjait, így: 
- Máté László tűzoltót 20. éves jubi-
leumi egyesületi tagsága elismerése-
ként nettó 20.000.-Ft,
- Szalai Roland tűzoltót 10 éves jubi-
leumi egyesületi tagsága elismerése-
ként nettó 10.000.-Ft, 
összegű jutalomban részesíti, melyet 
augusztus 20-i ünnepség keretei kö-
zött kell átadni részükre. 
A kiadás fedezete a 2021. évi költség-
vetésben biztosított. 

113/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete
felnőtt segítőit:
- Smauzer Pétert Levél Község Sport 
Egyesülete tagjaként hosszú ideje 
végzett  végzett önzetlen munkájáért,
- Radákné Virág Lillát a Levél Köz-
ség Sport Egyesületénél hosszú ideje 
a pénzügyi és gazdasági téren végzett 
önzetlen munkájáért,
- Erdősi Gyulánét  és Tóth Tibort a 
Levél Barátainak Egyesülete tagjait 
az egyesületben hosszú ideje nyújtott 
önzetlen, példamutató munkájukért,
- Farkas Kevin GYÖK polgármestert 
a Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzatban végzett aktív munkájáért 
és egyéb közösségi munkájáért,
- Háziorvosi Szolgálat dolgozó-
it: dr. Bartalos Gábor háziorvost, 
Weintráger Ferencnét és Schmitzhofer 
Csabánét a pandémia idején végzett 
kiemelkedő munkájáért,
- Pfeffer Laurát a helyben végzett vér-
vételhez nyújtott önzetlen segítségé-
ért, 
- Sebők Jenőt a település tisztasá-
gának érdekében kifejtett önzetlen 
munkájáért, 
- Puskás Lászlónét és Hutflesz Má-
tyásnét a Levéli Nyugdíjas Egyesü-
letben és község társadalmi életében 
hosszú ideje végzett munkájáért
tárgyjutalomban összesen 85.000.-Ft 
értékben,
- Kiss Gergő diákot a Nagy Zenei 
Diák Teszt országos vetélkedőn elért 
harmadik helyezéséért 5.000.-Ft-os 
ajándékutalványban 
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önkormányzati elismerésben részesíti. 
Az elismerő oklevelet, valamint a 
tárgyjutalmat az augusztus 20-i ün-
nepség keretében kell átadni részükre. 
A kiadás fedezete a 2021. évi költség-
vetésben biztosított.  

114/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Noltech Hungária Kft. 
által bérelt önkormányzati ingatlan 
(Levél, Fő u. 7.) bérleti díjának megfi-
zetésétől 129.600.-Ft erejéig eltekint a 
helyiségben üzemelő ATM automata 
villamosenergia fogyasztásának kom-
penzálása miatt.  

115/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az SPS Rendezvény-
technika Kft.  által bérelt önkormány-
zati ingatlan (Levél, Szövetkezet u.15. 
sport büfé) bérleti díjának megfize-
tésétől 177.482.-Ft erejéig eltekint, 
a helyiség bejárató ajtójának cseréje 
beszámítása miatt.  

Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangúlag 7 igen 
szavazattal megalkotta a 7/2021.
(VII.20.) önkormányzati rendeletét 
Levél község helyi építési szabályza-
táról és szabályozási tervéről szóló 
3/2009.(V.13.) önkormányzati rende-
let módosításáról (rendelet a jegyző-
könyv mellékletét képezi)  

116/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete csereszerződést köt ifj. 
Hofbauer Andrással (9221 Levél, Jó-
zsef A. u. 12.) a Levél 436 hrsz terület 
tulajdonosával 499 m2 nagyságú te-
rület tekintetében annak érdekében, 
hogy a rendezési tervben ezen terü-
letre kijelölt út megvalósíthatóvá és 
használhatóvá váljék.
A területmegosztás költsége 2021. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosí-
tott. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert a csereszerződés 
megkötésével.

117/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő 414 hrsz-ú közterület 
elnevezésű területből Tercz Pál (9221 
Levél, József Attila utca 20/B) részére 
telekkiegészítésként 182 m2 nagyságú 
területet értékesít 1.000.-Ft/m2 áron.
Szerződéskötés költsége vevőt terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adás-vételi szerző-
dés megkötésével.

118/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyilvános pályázaton 
bérbeadásra meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő Fő u. 25/C lakást. 
Pályázati felhívás e határozat mellék-
letét képezi. 

119/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja a Mosonma-
gyaróvár Térségi Társulás 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

120/2021. (VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Karolina Kórház-ren-
delőintézet támogatásával kapcsolat-
ban a következő határozatot hozza: 
- a Szolidaritási Alap”-ban lévő forrás 
átcsoportosításához - a Karolina Kór-
ház Rendelőintézet ellátási rendszeré-
nek visszaállítása érdekében  - hozzá-
járul,
- Levél Községi Önkormányzat a Ka-
rolina Kórház Rendelőintézet 2021. 
március 8. előtti ellátási rendszerének 
visszaállításához további támogatást 
nem tud biztosítani.
 
121/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
megrendeli az Ág utca, József Attila 
utca és iskolaköz közötti szakaszának 
felületi zárásos útfelújítását a MAKA-
DÁM Útépítő és Helyreállító Kft-től 
(9028 Győr, Külső Sági u. 20.) az ár-
ajánlatban foglalt 1.695.750-Ft+Áfa 
összegben, melynek költsége a 2021. 

évi költségvetésben tervezésre került 
és biztosított. 

122/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hospice Segítő 
Kéz Alapítvány részére 2021. évben 
- az önkormányzat költségvetésének 
alakulását 
figyelembe véve - nem tud támogatást 
biztosítani.  

123/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában bizto-
sított feladatkörben eljárva, valamint 
a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 
(1) bekezdése d) pontja alapján állami 
főépítészi eljárást lefolytatását kezde-
ményezi az alábbiak szerint:  
- Levél község módosítja településren-
dezési terveit annak érdekében, hogy 
a Levél, belterület 744-791 hrsz-ú te-
lektömbben az építési hely kijelölésé-
vel a beépítést lehetővé tegye, 
- Levél község módosítja település-
rendezési terveit annak érdekében, 
hogy a Levél, belterület 243/2 hrsz-ú 
saroktelek esetében az építési hely ki-
jelölésével a beépítést lehetővé tegye.
A képviselő-testület felkéri a Gyárfás 
Henriettet  (9025 Győr, Korbonits 
utca 5.) tervezőt  a tervdokumentáció 
elkészítésére.  A tervdokumentáció 
elkészítésének költsége a kérelme-
ző Galambos Erzsébet (9224 Rajka, 
Meixner tanya) alatti lakost terheli. 

124/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete  úgy határoz, hogy 
elfogadja és jóváhagyja a Levélfal-
vi Manók Napköziotthonos Óvoda 
SZMSZ-ét a jelen határozat 1. sz. mel-
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lékletét képező tartalommal. 
126/2021.(VII.19.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy 
Kiss Béla polgármester részére a 
2021. évi költségvetésben megállapí-
tott jutalma kifizethető. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dorfinger Károly László al-
polgármester, dr. Gáli Péter jegyző

128/2021.(VIII.09.) határozat
1. Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete – mint ellátásért fele-
lős - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a további-
akban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése 
alapján megbízza az Aqua Szolgáltató 
Kft-t a víziközművek felújítására, pót-
lására és beruházására a 2022-2036. 
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv elkészítésével.
2. Képviselő-testület megbízza az 
AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, 
hogy helyette és képviseletében ön-
állóan eljárjon és a gördülő fejlesztési 
tervekkel kapcsolatos valamennyi do-
kumentumot, beadványt és nyilatko-
zatot önállóan megtegye.
3. A Képviselő-testület kikötés nél-
kül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató 
Kft. által készített, a viziközművek 
felújítására, pótlására és beruházásá-
ra vonatkozó 2022-2036. évi gördülő 
fejlesztési tervet.
4. A Képviselő-testület megbízza 
Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, 
hogy nyújtsa be a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal részé-
re a viziközmű rendszerek 2022-2036. 
évi gördülő fejlesztési tervét.
5. A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy a döntésről a ha-
tározat megküldésével értesítse az 
AQUA Szolgáltató Kft-t, egyben fel-
hatalmazza a határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges meghatal-
mazás aláírására. 

129/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy az 
MFP-KEB/2021. kódszámú pályázat 

megvalósítása érdekében az SPS Ren-
dezvénytechnika Kft-től (9221 Levél, 
Fő u. 31.) megrendeli az ajánlatban 
szereplő 1.574.000.-Ft+Áfa áron a 
6x14 m-es rendezvénysátrat. 
A kiadás fedezetét a pályázati támo-
gatás biztosítja. 

130/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Levél, 51 db építési telek vízellátó 
és szennyvízelvezető rendszerének 
engedélyezési tervdokumentáció és 
műszaki leírás szerinti megvalósí-
tását megrendeli az AQUA Szolgál-
tató Kft-től az árajánlatban szereplő 
26.000.000.-Ft+Áfa összegben. A ki-
adás fedezetét a 2021. évi költségvetés 
biztosítja. 

131/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a Le-
vél, 51 db építési telek kialakításához 
az útkapcsolat biztosításának érdeké-
ben a tervezett lakóutca útépítésére az 
alábbi cégektől kér árajánlatokat: 
1.Makadám Kft. (9028 Győr, Külső 
Sági u. 20.) 
2.Lang-Szolg Kft. (9081 Győrújbarát, 
István út 213. 
3.ARVIA Építő Kft. (9024 Győr, Bar-
tók Béla u. 8/A). 

132/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy
- a 115/2021.(VII.19.) határozatot 
visszavonja, 
- az SPS Rendezvénytechnika Kft. 
által bérelt önkormányzati ingat-
lan (Levél, Szövetkezet u. 15 sport 
büfé) bérleti díjának megfizetéséről 
377.482.-Ft erejéig eltekint, a helyiség 
bejárati ajtójának cseréje beszámítása 
miatt. 

135/2021.(VIII.18.) határozat:
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy 
1. a Levél Községi Önkormányza-
ta 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/C sz. 
alatti 2 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszo-
ba, 1 WC, 1 éléskamra, helyiségekből 
álló, összkomfortos 65 m2 alapterü-
letű lakást bérbe adja Halász Ákosné 
és Halász Ákos 3662 Ózd, Somsályfő 
Telep 25/1 a. sz. alatti lakosok részére 
határozott 5 éves időtartamra.
2. felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező – köz-
jegyző előtt aláírandó - lakásbérleti 
szerződés aláírására.

137/2021.(VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 
a 2021. évi költségvetésének január-
július havi gazdálkodásáról szóló tájé-
koztatást a szöveges értékelésben, va-
lamint a rendelet 1-16. mellékleteiben 
foglaltakkal megegyező tartalommal 
elfogadja.
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangúlag 6 igen 
szavazattal megalkotta a 2021. évi 
költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) 
önkormányzati rendelet július 31-i 
módosításáról szóló 9/2021.(VIII.24.) 
önkormányzati rendeletét. (rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
139/2021.(VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Gyár-
fás Henriett településtervező által 
TH-21-02-23 munkaszámon készített 
településrendezési terv módosítási 
eljárás, véleményezési szakaszában a 
partnerségi egyeztetését lefolytatta.
A partnerségi egyeztetési dokumen-
táció 2021. augusztus 2-án közzété-
telre került a település partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. 
(III.30.) számú önkormányzati ren-
delete alapján.
A partnerségi egyeztetés során véle-
mény, kérés nem érkezett.
Levél Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete jelen határozatával le-
zárja a partnerségi egyeztetést.
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140/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Győr-Moson-Sopron 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekez-
dése, valamint a 25. § (7) bekezdése 
alapján a következő döntést hoz-
ta: a képviselő-testület a 2021/22-es 
nevelési évben a Levélfalvi Manók 
Napköziotthonos Óvoda maximális 
csoportlétszámának 20%-al történő 
túllépését mindhárom csoport tekin-
tetében engedélyezi.

141/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy az 
MFP-UHK 2021 pályázat megvalósí-
tását megrendeli a Makadám Útépítő- 
és Úthelyreállító Kft-től (9028 Győr, 
Külső Sági u. 20.) az ajánlatban foglalt 
18.725.984.-Ft+Áfa értékben. A ki-
adás fedezetét a pályázati támogatás 
és az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének K 62 rovatára a 045120 
út- autópálya építése COFOG-ra ter-
vezett összeg biztosítja.

142/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határoz, hogy az 
MFP UHK 2021 pályázathoz kap-
csolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátását megrendeli a NYÉK SOFT 
Tervező Kft.(9023 Győr, Fehérvá-
ri út 28/A)- től az ajánlatban foglalt 
350.000.-Ft+Áfa értékben. A kiadás 
fedezetét a 2021. évi költségvetésben 
műszaki ellenőri feladatokra tervezett 
összeg biztosítja. 

XI. LEVÉLI VETERÁN TRAKTOR TALÁLKOZÓ ÉS CSALÁDI NAP 

 Új helyszínen, a járvány-
ügyi szabályok betartásával, de fan-
tasztikus hangulatban, hatalmas 
érdeklődés mellett, színvonalas 
programokkal körítve került meg-
rendezésre 2021. augusztus 13-14-
én községünk legnagyobb rendezvé-
nye, a XI. Veterán Traktor Találkozó 
és Családi Nap. Évtizedes munkánk 
elismerésének tartjuk, hogy a szak-
mai napon előadást tartott nálunk 
Magyarország agrárminisztere, Dr. 
Nagy István. 

Sok bizonytalanság után, de hosszas 
szervezőmunkát követően, csodálatos 
nyári időben került megrendezésre a 
kétnapos program. Az önfeledt szó-
rakozás mellett ezúttal is fontosnak 
éreztük, hogy a rendezvény komoly 
szakmaiságot is képviseljen. Ennek 

érdekében neves szakemberek köz-
reműködésével, soha nem látott nagy 
érdeklődés mellet a kultúrház nagy-
termében zajlott a Gazdaképző dél-
után, amellyel Ujhelyi Imre emléke 
előtt tisztelegtünk. Szakami előadást 
tartott Szabó János nyugalmazott 
autógépész mérnök, ipartörténet ku-
tató, aki a 125 éves RÁBA mezőgaz-
daságban betöltött szerepvállalásáról 
beszélt.  Dr. Kovács Attila egyetemi 
docens a növénytermesztésben hasz-
nált műszerek alkalmazásának fon-
tosságáról tartott előadást majd Jáni 
Lajos elnök mutatta be a jövőre 50 
éves Mosonmagyaróvári Kertbarát 
Egyesületet. Ezt követően Dr. Nagy 
István agrárminiszter „A magyar ag-
rárium jövőképe” címmel tartott nagy 
sikerű előadást. 
A szakmai napot Varga Róbert pá-

linkamester, szakmérnök előadása és 
pálinka kóstolója zárta. 
Este 20 órától a The BlackBirds, 
Beatles emlékzenekar örökzöld slá-
gereire táncolhatott a nagyérdemű. 
A nap Roby és Adél muzsikájával ért 
véget.

 Szombaton reggel, a katoli-
kus templomban tartott Kenyérszen-
telő Szentmise után az Ujhelyi Imre 
téren kezdtek gyülekezni a traktorok 
és sorban érkeztek az érdeklődők is. 
Kiss Béla polgármester köszöntő-
je után a nap a Kühne fúvószenekar 
térzenéjével kezdődött. Ezután útnak 
indultak a traktorok a község utcáin, 
- egészen pontosan rekordszámú 74 
db - majd kezdetét vette a sokszínű 
program az Evangélikus templom-
kertben. A szokásoknak megfelelően 
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volt gyermek horgászverseny, traktor 
szépségverseny, játszósarok a Gyök-
kel, állatsimogató a Meixner Farm 
jóvoltából, ingyenes légvár, és ismét 
hatalmas érdeklődés mellett zajlott a 
Roger-Kisgép Kft. által szervezett fű-
nyírótraktoros ügyességi verseny is. 
A Levéli Sárkányhajó Csapatnak kö-
szönhetően egész nap lehetősége volt 
az érdeklődőknek kipróbálni, milyen 

is sárkányhajóban, dobszóra, csapat-
ban evezni. Rengetegen éltek a lehe-
tőséggel, a levéli sárkányoknak nem 
maradt idejük pihenésre. Levél Bará-
tainak Egyesülete jóvoltából a levéli 
kertek és háziasszonyok csodáit kós-
tolhatták meg a vendégek. Mindezek-
kel párhuzamosan zajlott a IX. Levéli 
Főzőverseny is. Az önkormányzat 
vendégeinek, szervezőknek, fellé-

pőknek ismét Gereg Béla és családja 
– Oláh Péter segítségével - készítette 
el a fantasztikus babgulyást. Ezúton 
is szeretnénk köszönetünket kifejezni 
minden csapatnak, hogy munkájuk-
kal emelték a rendezvény színvonalát. 
Délután fél 5 órakor kezdődött az Ál-
lamalapítás és az Új Kenyér ünnepe. 
Az ünnepség keretében kerültek át-
adásra községi elismeréseink is, mely-
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ről külön cikkben olvashatnak.  
Az ünnepség után a Levéli Nyugdíjas 
Egyesület örökifjú tagjai felszolgálták 
a megszentelt kenyeret, majd kezdetét 
vette az esti mulatság. A tűzijáték este 
21 óra 15 perckor kezdődött a hor-
gásztónál. Ezt követően Szandi ferge-
teges koncertjével folytatódott az este, 
mely alatt senki nem tudott ülve ma-
radni! A kétnapos rendezvény végére 

a győri Bowly Roll zenekar teremtett 
igazi utcabáli hangulatot muzsiká-
jával, akik annyira jók voltak, hogy 
közkívánatra jövőre is ők lesznek a 
rendezvény partyzenekara! 
 A nap hű volt az esemény ne-
véhez, igazi családi napi programok 
zajlottak a két nap folyamán. Örü-
lünk, hogy nagyon sok ember szá-
mára tudtunk örömteli perceket, és 

önfeledt kikapcsolódást biztosítani. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a támogatóknak, hogy évek óta 
a programsorozat mellé állnak, meg-
könnyítve ezzel a szervezők mun-
káját, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
színvonalas és értékes produkciókat 
láthasson a levéli közönség.

Kiss Béla
polgármester 
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IX. Hagyományőrző Aratás
 Immár kilencedik alkalom-
mal került megrendezésre a hagyo-
mányőrző aratás. Bár tartottunk 
attól, hogy a vírus miatt mennyien 
jönnek el, végül nem kellett csa-
lódnunk. A verőfényes szombat 
délutánon sokan kijöttek az aratás 
helyszínére, a temető mögötti rozs-
táblára és az azt követő összejövetel-
re a Horgásztóhoz.

 Négy felnőtt csapat mérette 
meg megát. Ott voltak a „Már Nem 
Kezdők” Tóth Tibor vezetésével, „A 

Név Kötelez” csapat Tompa Lajos-
sal az élen, a „Nyugati Kapu” csapat 
Meixner Milán irányításával, a „Le-
véli Tarlógyúrók”, vezetőjük Földes 
László és a 
„Márvargák” csapat, akiket Varga 
Gyula vezetett.

Ezen kívül egy gyermek csapat is in-
dult ”Legfiatalabb Aratók” néven, 
akik 7-14 éves fiatalokból és szüleik-
ből álltak, Burda Éva szervezésében.
A versenyzőket 3 fős szakmai zsűri fi-
gyelte és értékelte. Elnöke Szűcs Zoltán 

volt, tagjai: Maixner Pál és Czakó Nor-
bert. Végül a zsűri a „Már Nem Kez-
dők” csapatát értékelte a legjobbnak. 
A verseny után a résztvevők a Hor-
gásztó partján ünnepeltek és fogyasz-
tották el Gereg Béla és felesége által 
készített finom pincepörköltet.

 Köszönjük valamennyi segítő 
(gyökösök, tűzoltók, víz- és pálinka-
hordó lányok, büfések, stb.) munkáját 
és a résztvevők, nézők, „bámészko-
dók” kitartását!
Szép és vidám délután/este volt!
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Fociünnep és I. Meni Kupa
 A László napi búcsúi prog-
ramok záró eseménye volt júni-
us 27-én, vasárnap a Fociünnep a 
Sportpályán. A program cselbaj-
noksággal és ügyességi versenyekkel 
kezdődött, ahol a gyerekek megmu-
tathatták tehetségüket. 

 A délután fő attrakciója az I. 
Meni Kupa 11-es rúgó verseny volt. A 
tavaly tragikus hírtelenséggel elhuny 
Izsó „Meni” Attila emlékére terve-
zett verseny május elsején lett volna, 
hiszen Levélen hagyományosan ez a 
11-es bajnokság napja, de a pandémia 

ezt megakadályozta. Ám nem szeret-
tük volna, ha elmarad, így a kis búcsú 
napjára került a megmérettetés. 
A verseny méltó volt névadójához, hi-
szen közel 50 versenyző állt „rajthoz”, 
a kaput pedig 8(!) valamikori levéli 
kapus felváltva őrizte. (A legfiatalabb 
33 a legidősebb 65 éves volt.) 13 kör 
ment le, ami közel egy órán át tartott 
és a végén már csak hárman küzdöt-
tek a kupáért, amit végül Német Mar-
tin nyert el! A legjobb kapus díjat Elek 
Zsolt kapta.
 A rendezvényen hagyomá-
nyosan koszorúztunk is a sportöltö-
zőnél. Tóth Béla és Izsó „Meni” Attila 
sporttársunk emléktáblájánál a Sport-
egyesület, az Önkormányzat és a csa-
ládok helyeztek el koszorút. 
Ezután az eredményhirdetések követ-
keztek, először a gyerekek, majd a 11-
es rúgók kapták meg díjaikat. 
Végül az idei foci bajnokság két ve-
zéregyénisége - az utánpótlás csapat-
ból Smauzer Péter a felnőtt csapatból 
Győző Arnold - kapott oklevelet.
 Örülünk, hogy sokan eljöttek 
a délutáni programokra, a gyerekek 
élvezték a szép időt, az óriáscsúszdát, 
légvárat, búcsúsokat, a felnőttek pe-
dig, hogy újra lehet együtt szórakozni. 
Ez azt esti búcsú bálon is bebizonyo-
sodott, ahol Roby&Adél muzsikájára 
hajnalig tartott a mulatozás.         
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 Megkezdődött az orgona fel-
újítása a katolikus templomban.
C. Tóth Zoltán keszthelyi orgonaja-
vító a hangszert teljesen szétszedi, és 
otthoni műhelyében végzi a felújító 
munkálatokat. A helyszínen csak a 
külső keret restaurálása történik. A 

munka 1-2 hónapot vesz igénybe, ad-
dig - ideiglenes megoldásként - szin-
tetizátoron szólnak a liturgia dalai.

Ha minden a tervek szerint halad, 
még az ősszel koncert keretében szen-
telhetjük fel a felújított orgonát.

Katolikus hírek: Orgona felújítás

Őszi – téli programajánló 2021
Kedves Olvasó!

 Sajnos most is úgy kell kez-
denünk, hogy a programok a Covid 
járvány miatt változhatnak vagy akár 
el is maradhatnak. De nagyon re-
ménykedünk benne, hogy az idei ősz 
és tél nem olyan lesz, mint tavaly. 
Mi mindenesetre tervezünk.
Néhány kiegészítő információ a prog-
ramtervhez:

- a Babköszöntő tavaszról idén is át-
került őszre, szeptember 23-án kerül 
megrendezésre;
- szeptember 24-én Pót Gyereknap 
lesz az iskolában, az elmaradt tavaszi 
helyett, nem lesz olyan nagyszabású, 
mint az „eredeti”, de reméljük a gye-
rekeknek tetszeni fog;

- a Levéli Napok 2021 kulturális ren-
dezvénysorozat keretében október 
23-án az ünnepi koncertet a He-
gyeshalmi Kulturális Egyesület Erkel 
Ferenc Vegyeskara adja, akik tavaly 
ünnepelték megalakulásuk 30. év-
fordulóját és most az 52. Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus záró 
(pápai) miséjére készülnek, ahol több 
ezer társukkal együtt fognak énekük-
kel szolgálni;
- a Civil Nap az eredeti terv helyett 
október 9-én lesz és a Polgárőr Egye-
sület szervezi, így valószínűleg a téma 
is valamilyen „egyenruhás” dolog 
lesz;
- szintén a Levéli Napok keretében, 
az 56-os Forradalom 65-ik évfordu-
lója alkalmából kiállítást szervezünk, 
melyben válogatás láthatnak moson-

magyaróvári középiskolai kollégium 
1956-os művészeti galériájának al-
kotásaiból. A megnyitó október 21-
én lesz és három hétig látogatható a 
tárlat.
- az Idősek Napja november 7-én (va-
sárnap) lesz a Kultúrházban 15.00 órai 
kezdettel, ahol köszöntő műsort ad az 
óvodások Katica csoportja, majd vi-
dám műsor várja a vendégeket. Ezt 
vacsora és mulatság követi, melyhez a 
talpalávalót Futó Gábor húzza. Min-
den időskorú levéli lakost szeretettel 
várunk!

A programtervet folyamatosan fris-
sítjük, így kérjük a szervezőket, hogy 
az új programokat vagy a program-
változásokat jelezzék a Kultúrházban: 
kulturhaz@level.hu
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- az Idősek Napja november 7-én (vasárnap) lesz a Kultúrházban 15.00 órai kezdettel, ahol köszöntő 
műsort ad az óvodások Katica csoportja, majd vidám műsor várja a vendégeket. Ezt vacsora és 
mulatság követi, melyhez a talpalávalót Futó Gábor húzza. Minden időskorú levéli lakost szeretettel 
várunk! 
 

A programtervet folyamatosan frissítjük, így kérjük a szervezőket, hogy az új programokat vagy a 
programváltozásokat jelezzék a Kultúrházban: kulturhaz@level.hu 

 
Szeptember: 

 

18. Jótékonysági Íjász Párbaj - Horgásztó Íjász Szakosztály 
19. Tímár Mix úszós horgászverseny - Horgásztó Horgász Egyesület 
23. Babköszöntő - Kultúrház Önkormányzat 
24. Sport- és gyermeknap (Ugrógála)  az iskolában Iskola 

29 - okt. 02. Papírgyűjtés – „nagy” Iskola Iskolai SZM. 
 

Október: 
 

 Levéli Napok 2021 - Kulturális rendezvénysorozat Kultúrház 
1-től Jelentkezés az adventi ablaknyitásra - 70-422-19-19 Burda Éva Burda Éva 

2. V. Tortasütő verseny - Kultúrház Burda Éva 
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztálykeretben) Iskola 
9. Civil Nap 2021 – szervezi: Polgárőr Egyesület  - Kultúrház Polgárőr Egy. - Kultúrház 

21. Kiállítás - mosonmagyaróvári kollégium 56-os művészeti galériája Kultúrház 
22. Iskolai ’56-os megemlékezés és zászlófelvonás – Községháza előtt Iskola 
22. Koszorúzás - Gulyás Lajos mártír emléktáblájánál - Ujhelyi tér  Kultúrház 
23. Sakkverseny - Dr. Lébényi Béla emlékverseny - Kultúrház Sakk Szakosztály 
23. Ünnepi koncert - Evangélikus Templom  Kultúrház 

25-29.  Őszi iskolai szünet (szünet utáni első tanítási nap: november 2.) Iskola 
29. v. 30.  Éjszakai pingpong bajnokság - Kultúrház GYÖK 

31. Helloween játszóház - Kultúrház GYÖK 

November: 
 

1. Mindenszentek Ünnepe   
2. Halottak Napja   
6. Regionális sakkverseny - Kultúrház Sakk Klub 
7. Idősek napja - Kultúrház Önkorm,; Kultúrház 

11. Márton nap - iskola – óvoda Iskola, Óvoda 
13. Iskolai SZM bál - Kultúrház Iskolai SZM 
20. Sportegyesület évzáró - Támogatói vacsora - Sport Büfé Sportegyesület 
20. Horgász bál - Kultúrház Horgász Egyesület 
28. Advent 1. vasárnapja - gyertyagyújtás - LBE LBE -  Kultúrház 

 
December: 

 

1-24. Adventi Ablaknyitás - minden nap más ablak - 18 órától Burda Éva 
3. Borkóstoló - meghívott borásszal - Kultúrház Borbarátok Köre 

3./6. Mikulás nap - Óvoda, Iskola Óvoda, Iskola 
5. Advent 2. vasárnapja - gyertyagyújtás - NNÖ NNÖ ; Kultúrház  

10. Nyugdíjas karácsony - Kultúrház Nyugdíjas Egyesület 
11. Munkanap! - december 24. helyett  
11. Egészségnap - Iskola Iskola 
12. Népdalkör karácsonyi koncert – Katolikus Templom Népdalkör 
12. Advent 3. vasárnapja - gyertyagyújtás - Óvoda Óvoda; Kultúrház  
16. NNÖ karácsony - Kultúrház NNÖ 
17. Iskolai karácsony - Kultúrház Iskola 
19. Falukarácsony - Advent 4. vasárnapja – gyertyagyújtás Kultúrház  

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 

 

A szervezetek az időpont változtatás jogát fenntartják! 
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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 minden hónap 1. és 3. hetének hétfői napján 15:00 -17:00 közötti időpontban vehető igénybe.

Időpontok 2021. decemberéig:

Október 4. 18.  •  November 8. 22.  •  December 6. 20.
Forduljanak bizalommal dr. Palatinus János ügyvéd úrhoz!

Tisztelettel:
Kiss Béla, polgármester

Június 1-től átálltunk 
a nyári napirendre, 
ami azt jelenti, hogy 
összevont csoportok-
kal működünk. Júni-
usban és július elején 
még sok kisgyermek 

vette igénybe az óvodát, de a nyár 
második felében jelentősen csökkent 
a létszám. A dolgozók is kivették a 
szabadságaikat. Július 26-án két hét-
re bezárt az óvoda és megkezdődött 
a nagytakarítás. Idén a pillangó cso-
port kapott friss festést, hiszen oda 
várjuk az új kiscsoportosokat.
 Elkészültek a homokozók fölé 
az árnyékolók is, melyet alapítványi 
pénzből fizettünk ki. Köszönjük Ko-
vácsné Varga Évának a támogatását.

Szülői segítséggel megszépült az első 
udvarrészen található babaház is. A 
szülők Sipos Karola óvónő irányításá-
val lelkesen vettek részt a felújításban. 
Leverték a régi vakolatot, bepucolták, 
majd lefestették a falat. Köszönjük No-
vák Hajnalkának, Molnár Jánosnak, 
Köpcsényi Lászlónak, Németh Tamás-
nak, Horváth Viktóriának és Domon-
kos Patriknak a munkáját. A szükséges 
anyagokat pedig Dorfinger Károly aján-
lotta fel, neki is köszönjük a segítségét.
 A nyár folyamán két peda-
gógus kolléga távozott az óvodából, 
Kránitzné Fekete Ildikó és Szabó Jó-
zsefné. Ők nyugdíjba vonultak. He-
lyüket Geyerné Gellér Enikő és Tóth 
Ágnes veszi át.
 A 2021/2022-es nevelési év-

ben is a megszokottnál jóval több 
gyermek kezdi meg az évet. A tele-
pülésre folyamatosan költöznek fiatal 
családok, így várhatóan a létszám az 
év során változni fog.
 Augusztus 31-én az óvodából 
átkísérjük a kis elsősöket az ikolába a 
tanévnyitó ünnepségre. Ezzel végleg 
lezárul számukra az óvodás élet. Kí-
vánunk nekik sok sikert az iskolához.
Bízunk benne, hogy a koronavírus 
járvány 4. hulláma már nem okoz ko-
molyabb fennakadást az életünkben 
és a tervezett programjainkat meg 
tudjuk majd tartani. 
A tanévkezdéshez mindenkinek jó 
egészséget és kitartást kívánok!

Boros Csilla
óvodavezető

Óvodai hírek 2021. III. negyedév
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 A Levéli Német Nemzetisé-
gi Általános Iskolát 2006 óta vezető 
Fenyvesi Gyöngyi intézményveze-
tő nyugdíjba vonul, így pályázatot 
írtak ki az iskola intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére. 

 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztere 2021. augusz-
tus 16-tól Farkas Jánost nevezte ki a 
Levéli Német Nemzetiségi Általános 
Iskola intézményvezetőjének.

Farkas János szeptember 1-jén hu-
szonötödik tanévét kezdte meg pe-
dagógusként. Pályáját szülőváros-

ában, Jánossomorján kezdte a német 
nemzetiségi nyelvet oktató Klafszky-
iskolában. 2006 és 2017 között a szin-
tén német nemzetiségi nyelvet oktató 
rajkai Békefi-iskola igazgatója volt. 
2017-től a levéli általános iskolában 
dolgozik, ahol eddig nemzetiségi 
nyelvtanárként és osztályfőnökként 
tevékenykedett. Német nyelvtanári 
diplomáját Szombathelyen szerezte 
meg, majd 2008-ben intézményveze-
tői szakképzettséget szerzett. 2018-tól 
mesterpedagógus-szakértőként részt 
vesz a pedagógusok minősítésében és 
tanfelügyeleti ellenőrzésében. Farkas 
János nős, Mosonmagyaróváron él 
családjával, két fiúgyermek édesapja.   

Az új intézményvezető az augusztus 
31-én megtartott tanévnyitó ünnepé-
lyen ismertette a 2021/2022. tanévtől 
életbe lépő változásokat. Beszédéből 
idézünk:

„Az alsó tagozaton, az 1-3. évfolya-
mon kísérleti jelleggel, játékos for-
mában bevezetjük testnevelés óra 
keretében, hetente egy alkalommal a 
sakk-oktatást. A negyedik osztályo-
sok pedig heti 1 alkalommal informa-
tika-oktatásban részesülhetnek, hi-
szen az elmúlt években mindannyian 
megtapasztalhattuk, hogy a digitális 

ismeretekre egyre nagyobb szüksé-
günk van. 
Az angol nyelv tanulását szakkör for-
májában már harmadik osztálytól le-
hetővé tesszük, heti 1 órában. (…)
Kiemelten fontos számomra, hogy 
diákjaink nap mint nap szeretettel 
jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra 
motiváltak legyenek. Olyan iskolát 
szeretnék, ahol a harmonikus belső 
légkör, a tartalmas együttes munka 
következtében jól érzi magát a tanuló 
és tanítója, tanára egyaránt. (…)
A tanuló mellett ott áll a szülő is, mint 
az oktatás harmadik fontos szereplő-
je. Ezért meggyőződésem, hogy ak-
kor leszünk jó iskola, ha szoros kap-
csolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, 
őszintén beszélhetünk a gyermekek 
problémáiról, hiányosságairól, lehe-
tőségeiről. Együtt kell dolgoznunk a 
közös cél érdekében. Kollégáimmal 
együtt nyitottak vagyunk az eszme-
cserére, hisz közös célunk az ide járó 
gyermekek személyiségének kiteljese-
dése. (…)” 

 A Levéli Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában 17 első osztályos 
kisdiák kezdte meg iskolai tanulmá-
nyai szeptember 1-jén. A 2021/2022. 
tanévben 112 tanuló nevelését-okta-
tását végzi az intézmény. Három új 

Új igazgató az általános Iskola élén
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pedagógus érkezett: Kreitler Adél bio-
lógia-földrajz szakos tanár, aki az 5-6. 
évfolyamon a természettudomány, 
a 7. és 8. osztályban pedig a földrajz 
és biológia tantárgyakat tanítja. Bérci 
Andrea tanárnő Budapesten folytatja 
tanári pályáját, az új tanévben a törté-
nelem és a hon- és népismeret tantár-
gyat Giczi Barna történelem-néprajz 
szakos tanár oktatja. Szabó Eszter ta-

nítónő a 4-6. évfolyamom a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyat tanítja, 
valamint napközis foglalkozásokat 
vezet.
 Az első osztály vezetésére 
Tolnai Szabolcsné kapott megbízást, 
a felső tagozatba lépő ötödik osztályt 
pedig Weisz Szilvia tanárnő vezeti, 
aki továbbra is ellátja az intézmény-
vezető-helyettesi feladatokat.

Követték a sváb hagyományok útját
 A Levéli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat idén is megszervezte 
német népismereti és hagyomány-
őrző nyári táborát a liptódi Jómadár 
Ifjúsági Szállóban. A Baranya me-
gyében 20 levéli tanuló aktív rész-
vételével megvalósult ötnapos nyári 
tábor célja a nyelvgyakorlás mellett 
az volt, hogy a német nemzetiségi 
nyelvet tanuló diákok élményszerű 
helyzetekben találkozzanak régi, de 
még ma is élő sváb hagyományok-
kal, a német nemzetiség életmódjá-
val és kultúrájával.

 Farkas János, a tábor szerve-
zője, elmondta: a táborozó gyerekek 
többek között megismerkedhettek a 
népi építészettel, a falusi gazdálkodó 
életmóddal, régi népi gyermekjáté-
kokkal és használati tárgyakkal. Ak-
tívan közreműködtek hagyományos 
sváb ételek elkészítésében. Gyalogo-
san és lovas kocsival is megcsodálták a 
környék természeti szépségeit. Bejár-
ták a sombereki és a bajai német nem-
zetiségi tanösvényt. Nagynyárádon 
Sárdi János kékfestő mester műhe-
lyében tettek látogatást, Szekszárdon 

pedig a Petrits család jóvoltából bete-
kintést nyerhettek a mézeskalács-ké-
szítés és a gyertyaöntés folyamatába. 
Történelmi ismereteiket gazdagítot-
ták a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 
és a siklósi várban. 

 A projekt sikeres megvaló-
sítását 700.000 Ft-tal támogatta a 
Miniszterelnökség a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-n keresztül, amihez 
a német önkormányzat 300 ezer Ft-os 
saját forrást biztosított. 
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Gyök hírek 2021. III. negyedév

Kézműves tábor
Már az első nap fantasztikusan sike-
rült! Első körben többfajta repülőt 
hajtogattunk, kígyót és tapéta min-
tából pedig dobozt készítettünk. 
Játszottunk is és délután kicsit még 

uzsiztunk is a felajánlott kenyér és 
lekvárból. Kedden délelőtt szorgal-

masan alkottuk a díszes és sokszínű, 
szebbnél szebb vászontáskákat. Ez-
után közkívánatra egy kis kör alszik 
a várost is játszottunk. Ebéd után 
pedig megtanultuk a tábor-indulót, 
majd sokat táncoltunk. Később kint 
métáztunk és vizespóló mérkőzést 
tartottunk, amit mindenki nagyon 
élvezett. 3. nap a tábor közepe. Kis 
virágtartókat készítettünk, persze 
nem maradhatott üresen, virágot is 
ültettünk bele, amit a Levéli Kertészet 
ajánlott fel egy zsák földdel együtt. Itt 
is megszeretnénk köszönni Németh 
Csabának és családjának a gyönyörű 
virágokat. Majd tojástartóból kuka-
cot készítettünk és mivel az idei év 
a kukacokról szólt, ezért zokniból is 
az készült. Nagyon sokat játszottunk 
és a nagy melegre való tekintettel 
bent és a teraszon az árnyékban vol-
tunk csak. Közben elkészült az első 
fullextrás ugróiskolánk, játszottunk 
kacsintóst és a 3. napra nagyon sokan 
megtanultak pingpongozni és forgóz-
tunk velük. A 4. nap már jelzi, hogy 
lassan elérjük a hétvégét. Angyalkát, 
karkötőt fűztünk, sajtos dobozból 
dobot készítettünk, könyvjelzőt varr-
tunk és még papagájt is díszítettünk. 
A gyerekek ezen a napon is nagyon 
keményen dolgoztak, ezért megkap-
ták a jól megérdemelt jutalmukat. 
A nagy kánikulára tekintettel Kiss 
Gergő előadta nekik a Jégvarázsból a 
Legyen hó című dalt. Mivel továbbra 
is maradt a nagy meleg, ezért fürdőz-
tünk egyet az udvaron. A nap hátra-
levő részében pedig kint játszottunk, 
immár teljesen elázva és felfrissülve. 
És eljött az utolsó nap is a táborban. 
Péntek délelőtt különböző kosarakat 
hajtogattunk kartonból, majd krepp-
papír virágokat készítettünk. Délután 
szorgalmasan készültünk az esti záró 
bulira, táncoltunk, énekeltünk és pa-
koltunk közösen. Este hatkor újra 
találkoztunk, és már a szülőkkel ér-
keztek a táborozók. A gyerekek meg-
mutathatták családtagjaiknak, hogy 
miket készítettek a hét folyamán. A 
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záró bulin végre előadhatták a beta-
nult táborindulót és a táncukat, ami 
nagy sikert aratott. Ez után elkezdő-
dött a közös sütögetés és ettünk egy 
jót. A családtagok is beszálltak a játé-
kokba és nagyon jó hangulatban telt 
az este.
Idén ismét egy szuper kézműves tá-
borunk volt!

Csapatépítő
2021. 07. 18-án egy kis csapatépítés-
re mentünk. Idén kivételesen csak 1 
napra. 
A csapat, Boros Zsófival kiegészülve, 
Szigetben a Kisvesszősi kempingből 
kenutúrára indult. Szuper időben, 
szuper helyeken jártunk. 
Addig, míg mi a vízen voltunk, Csil-
la (Boros) és Gaga (a férje) az Öko 
parkban egy olyan isteni pörit rity-
tyentettek nekünk, hogy akárhány-
szor visszagondolunk az ízére, csorog 
a nyálunk. Tényleg nagyon szépen 
köszönjük nektek, hogy eljöttetek és 
szebbé tettétek a napunkat! 
Ebéd után fürödtünk, beszélgettünk, 
pihentünk, majd már a szakadó esőtől 
elbújva, játszottunk kicsit a csűrben. 
Majd haza indultunk és a csapat na-
gyobbik része még társasozott egyet 
(kettőt) a Kultúrházban. 
Száz szónak is egy a vége: remekül telt 
a nap és elég jól elfáradtunk.

Doborgazi tábor
Augusztus 2-án közel 60-65 fő indult 
el Doborgazra Levélről kerékpárral. 
Sajnos az út nem volt zökkenőmen-
tes, de mindenki épségben kiért. 
Miután kipakoltunk elfogyasztottuk 
első ebédünket. Délután lementünk 
strandra, este pedig elárultuk az idei 
tábor témáját, ami nem volt más, 
mint a VÍZ-PARTY TÁBOR. (Ebből 
látszik, hogy a tábor idén a partykról 
és az olimpiáról szólt, szinte minden 

nap csapatversenyek voltak és az esté-
ket egy kellemes laza buli zárta.) Majd 
csapatokat alkottunk, s ezzel elkezdő-
dött az egész héten át tartó verseny. 
Első feladatuk egy saját himnusz, és 
zászló készítése volt.
Később meggyújtottuk az olimpi-
ai lángot, s annak segítségével a tá-
bortüzet. Két sztárfellépő is érkezett 
hozzánk Shawn Mendes és Camila 
Cabello személyében.
Kedden délelőtt Takács Pista bácsi 

idegenvezetésével részt vettünk egy 
intenzív biciklitúrán. Délután stran-
doltunk, este pedig egy nagy vízpong 
és öntögetős versenyt tartottunk. En-
nek eredményhirdetése után ismét 
sztárfellépőnk érkezett. Az Euroviziós 
Dalfesztivál 2018-as nyertese, Netta, 
és táncosai szórakoztatták a táborla-
kókat.
A szerda délelőttöt egy sportverseny-
nyel indítottuk: ügyességi feladatok-
ból álló 5 tusát rendeztünk. Délután 
fürödtünk egy kicsit a parton, majd a 
szülők jöttek látogatóba. Kis eső sem 
állt utunkba, hogy elmenjünk éjszakai 
túrára. Fáradtan, de élményekkel tele 
feküdtünk le aludni.
A csütörtökünk a pihenésről (sem-
mittevés?) szólt, mert gyakorlatilag 
egész nap esett. Ilyen csönd már régen 
volt a táborban. Felélénkülésre vacso-
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ra után volt lehetőségünk, mert idén 
is eljöttek hozzánk a Levéli Dragon 
sárkányhajósai és mindenki mehetett 
velük egy „kört”. (Nagyon köszönjük 
nekik!) A hideg ellenére ezt a napot is 
többen fürdőzéssel zárták.   
Tábor ideje alatt rengeteg szabad 
program is volt, legtöbben a focipá-
lyán és környékén töltötték szabad-
idejüket. 
Pénteken a lelkes Gyökösöket a tábo-
rozós gyerekek keltették egy Lauren-
cia játékkal, majd reggeliztünk és kez-
detét vette a délelőtti program, a lovas 
kocsikázás és az utolsó csapatverseny 
is. Befejező megmérettetés egy party 
koktél/limonádé készítés. A csapa-
toknak el kellett készíteni egy látvány 
poharat, egy kancsó italt, ami a kós-
toláshoz kellett és “el kellett adniuk a 
saját terméküket”. 
Délután persze fürdés, az utolsó este 
pedig kihirdettük a tisztasági verseny 
győzteseit, majd jött az érem osztó 
ünnepség. Minden csapat elénekel-
hette a saját himnuszát és izgatottan 
várták a végeredményt. Szoros ver-
senyben a Honeybeast nyerte el az 
aranyérmeket. Majd mindenki meg-
kapta oklevelét és kezdődhetett a buli. 
Szombaton frissen és üdén ébredtünk, 
elfogyasztottuk az utolsó reggelinket 
és nagy lelkesedéssel vágtunk neki a 
hazatekerésnek. Mi GYÖKÖSÖK kö-
szönjük, hogy idén is elhívtak minket 
a Levéli Német Nemzetiségi Általános 
Iskola táborába. Sok új emlékkel gaz-
dagodtunk és már most várjuk a kö-
vetkező alkalmat. Minden tábor végén 
kicsit csalódottak vagyunk, de tudjuk 
jól, hogy egy ilyen fantasztikus hetet 
egy évben csak egyszer lehet átélni. 

Országos Találkozó Zalaszentgróton
Fantasztikus két napot töltöttünk 
Zalaszentgróton, a Zalai Hazatérők 
Egyesülete szervezésében, a Zala-
szentgróti Ifjúsági Önkormányzat 
vendégeként, ahol három másik ifjú-
sági önkormányzat is ott volt (Oros-
háza, Pécsvárad, Bordány). A két nap 
főleg arról szólt, hogy megismerjük 
a többi csapatot és segítsük egymás 

munkáját. Nagyon sok jó ötlettel 
gazdagodtunk, amit a későbbiekben 
majd felhasználunk. Ha minden jól 
megy, egy közös Erasmus+ pályázatot 
is benyújtunk, aminek segítségével 
(ha nyerünk) jövőre, a 30 éves évfor-
dulónkon, Levélen ismét lesz gyökös 
országos találkozó.

Traktortalálkozó
Kedves Mindenki! 
Köszönjük, hogy ilyen nagy érdeklő-
déssel keresték fel a Traktor napon a 
sátrunkat, ahol csillámtetkó, hajfonás 

és arcfestés volt. Nagy meglepeté-
sünkre a becsület kasszánkba rekord 
összegű pénz került. Amiért nagyon 
hálásak vagyunk. 
Nagyon köszönjük Lexinek, Rékának 
és Izának, hogy bevállalták az arcfes-
tést, Dórinak, Rékának és Katának a 
sok segítséget és hogy reggel 10 órától 
délután 4-ig folyamatosan készítették 
a remekműveket. Reméljük mindenki 
annyira élvezte, mint mi, ezt a napot. 

Kertmozi
Mivel a megelőző napokban sokat 
esett, a rendezvényt a kultúrház te-
raszán tartottuk meg, de a hangulat 
épp olyan volt, mint máskor. Jókedv, 
popcorn, chips, üdítő, jó filmek (Ins-
tant család, A lecsap csapat) és remek 
hangulat. Felnőttek, fiatalok és gye-
rekek egyaránt! Éjjel egykor, mikor 
elpakoltunk azt mondtuk: jövőre, ve-
letek, ugyanitt! 

Koszorúzás
a kitelepítettek emlékművénél
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A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Mi is részt vettünk (mint minden év-
ben) a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat megemlékezésén, ahol elhe-
lyeztük koszorúnkat. Idén Herlicska 
Hella, Németh Bálint és Husz Márton 
vitte az emlékezés virágait. 

Jótékonysági Horgászverseny és búcsú
És újabb csillámtetkó, hajfonás és arc-
festés! Immár a II. Levéli Jótékony-
sági Horgászverseny és őszi Búcsú 
alkalmából. És még kiegészítettük egy 
kis akadályversennyel is a tóparton. 

Köszönjük a Levéli Horgászegyesü-
let Versenycsapatának, hogy idén is 
meghívtak minket! 
Szerintünk szuper nap volt!
  

A 2020/2021-es tanév díjazottja 
A 2017-es évben a Levéli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat úgy ha-
tározott, hogy azokat a diákokat, akik 
a jelen tanévben német nyelvű verse-
nyen vettek részt megajándékozza. 
A járványügyi helyzetre való tekintet-
tel, sajnos a német nyelvű versenyeket 
le kellett mondani, de a Levéli Német 
Nemzetiségi Általános Iskola meghir-
detett egy versenyt, egy pályázatot. 
A diákok feladata az lett volna, hogy 
minél több információt gyűjtsenek 
össze a helyi németségről, a hagyo-
mányokról, a Német Önkormányzat 
tevekénységeiről. 
A versenyt le kellett mondani lét-
számhiány miatt, hiszen erre a ver-
senyre – sajnos – csak 1 diák nevezett 
be, aki rengeteg mindent összegyűj-
tött, összeírt a németségről. 
Szorgalmáért, gyűjtő munkájáért 
2021. 06.17-én a 6. osztályos tanulót 
Boros Zsófiát ajándékozta meg a Le-
véli NNÖ. 
Gratulálunk neki és kívánunk további 
sikereket. 
 
 

Palkonyai vendégek látogatták meg 
falunkat 2021.07.23. és 25. közt 

2021.07.23-án pénteken érkezett a 25 
fős delegáció Palkonyáról. A vendége-
ket Domonkos Sándor, Halász Kinga 
és Varga Friderika a Levéli NNÖ kép-
viselői fogadták. 

A közös vacsora után Mehringer Jó-
zsef Győrből harmonika játékával va-
rázsolta el a vendégeket. 
Szombaton egy idegenvezető kísére-
tével mosonmagyaróvári városnézés-
re indultak palkonyai vendégeink. A 

közös ebéd után Kiss Béla polgármes-
ter úr Levél község látnivalóit mutatta 
meg a vendégeknek.

A falu bemutatása a Kultúrházban 
végződött, ahol Gereg Béla és kedves 
felesége várta a látogatókat isteni va-
csorával. Este a Levéli Harmonikások 
szórakoztatták a jelenlévőket. 
Vasárnap közös kirándulásra in-
dultak a levéliek és a palkonyaiak. 
A kirándulás első uticélja az auszt-

riai Mönchhof-ba, a Falumúzeum-
ba vezetett. 

Az ebédet egy kerthelységben fo-
gyaszthatták el Illmitz-ben, majd 
egy hajókirándulásra indultak a 
Fertőtavon.
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Kitelepítési Megemlékezés, ko-
szorúzás és Istentisztelet Levélen 

2021.08.28-án és 29-én 
Idén 76. alkalommal emlékeztek meg, 
a Levélől kitelepített német ajkú kö-
zösség borzalmairól. Az eső sajnos 
nem tette lehetővé, hogy a két na-
pos rendezvény a megszokott Ujhe-
lyi Imre téren kezdődjön, így a helyi 
Kultúrházban kellett megtartani az 
ünnepséget.
A szombati megemlékezés, a Levé-
li Heideboden Énekkar segítségével, 
a Magyarországi Himnusz és a Ma-
gyarországi Németek Himnuszának 
eléneklésével kezdődött.
A Levéli Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat (Levéli NNÖ) elnöke 
Domonkos Sándor köszöntője után 
Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség, 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkárság főosztály-
vezetője mondta el emlékbeszédét. 

Rális Dorothea a Levéli Német Nem-
zetiségi Általános Iskola 3. osztályos 
tanulója és Szelecz Zoé 6. osztályos 
diák, verseikkel színesítették a meg-
emlékezést.

Nagy Tiszteletű Demjén István refor-
mátus lelkipásztor imádságaival és 
gondolataival zárta a rendezvényt.
Az időjárás is meghallgatta imádsá-
gunkat és az eső elálltával a koszorú-
zás a megszokott Ujhelyi téren folyta-
tódhatott.
Az első koszorút a Levéli NNÖ ne-
vében Domonkos Sándor, Tircsi Ri-
chárd és Demjén István helyezték el. 
A Község Önkormányzata nevében 
Kiss Béla polgármester és Dorfinger 
Károly alpolgármester koszorúzott. 
Nagy Erzsébet és Máténé Ibolya a 
Levél Barátainak Egyesület nevében, 
Herlicska Hella, Husz Márton és Né-
meth Bálint pedig a Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat nevében helyez-

ték el koszorújukat.
A megemlékezés állófogadással zárult 
a Levéli NNÖ jóvoltából.

A vasárnapi Ökumenikus Istentisztelet 
11 órakor kezdődött a levéli evangéli-
kus templomban Kiss Miklós evangéli-
kus esperes, Demjén István református 
lelkipásztor és Butsy Lajos katolikus 
plébános közreműködésével. 

A vasárnapi közös ebéd is a Levéli 
NNÖ-nek köszönhető.
A szervezők köszönik, hogy elfogad-
ták meghívásukat és megtisztelték 
rendezvényüket.

 A hosszú bezártság után 
nagy örömmel és felszabadultan 
kezdtünk munkához a harmadik 
negyedévben. Ennek eredményekét 
sok-sok programban vettünk aktí-
van részt.

Június 4-én volt a Nemzeti össze-
tartozás napja. Ez alkalommal Levél 
község is megemlékezett az 1920-ban 
kötött Trianoni békeszerződés évfor-
dulójára. Ez az esemény a magyar 

nemzet összetartozásának ünnepe, 
ahol a Klub tagjai képviselték magu-
kat.
Még ebben a hónapban 17-20-ig 
lomtalanítást szervezett az Önkor-
mányzat. Felkérést kaptunk, hogy az 
összegyűjtött lom őrzését vállaljuk 
vasárnap 20 órától 24 óráig. Ezen tag-
ságunk 7 fővel vett részt.
26-án hagyományőrző aratás volt Le-
vél határban. Jó hangulatban telt el a 
délután, ezt követően pedig finom va-

csorát szolgáltak fel.
Július 2-án a Kistérségi Nyugdíjas 
Egyesület által szervezett Biczó-parti 
került megrendezésre. Erre az alka-
lomra is készültünk, ízletes köröm-
pörköltet főztünk, aminek az ered-
ménye I. helyezés lett! Tagjaink fele 
– aki a vírustól nem félt – részt vett 
a partin.
Még ebben a hónapban megrende-
zésre került a Büki Aratás. Ez egy 
egész napos rendezvény volt, ami dél-

Beszámoló a Nyugdíjas Klub III. negyedévi munkájáról
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előtt egy nagy fürdőzésből állt a Büki 
Termálban, délután pedig bemutató 
aratáson láthattunk. Ezen a rendezvé-
nyen nem először vettünk részt, min-
dig színvonalas a szervezés, és ehhez 
nagyszerű vendéglátás társul. Remél-
jük, jövőre is hasonló szép napot sike-
rül itt eltöltenünk.
14-én Mosonszolnokon a Kistérségi 
Nyugdíjas Egyesület megrendezte az 
első sportnapot. Az ügyességi játé-
kokban nem jeleskedtünk, de az el-
méleti rész - ami az általános művelt-

ségi szintről szólt – kiválóan sikerült, 
első helyen végeztünk.
Augusztus 13-14-én volt a XI. Trak-
tortalálkozó falunkban. Mint minden 
alkalommal egyesületünk is nagyon 
készült erre az eseményre. Pénte-
ken lángossütéssel járultunk hozzá a 
vendégek kiszolgálásához, a szombat 
reggel kenyérszenteléssel kezdődött, 
ezt követően a vendégek ellátásához 
többféle ízesítésü palacsinta felszol-
gálásával és délben pedig körömpör-
költtel vártuk tagjainkat és a résztve-

vőket. Délután a sok munka után a 
szórakozás következett. Egyesületünk 
tánccsoportja két táncot mutatott be, 
ezt követően pedig a felszentelt ke-
nyeret tagjaink szolgálták fel. 
Hutflesz Mátyásné és Puskás László-
né a sokéves, kimagasló munkájukért 
„Önkormányzati elismerés”-ben ré-
szesültek.
Kistérségi Kulturális Találkozón 
voltunk augusztus 30-án 17 fővel. 
Táncoslábú asszonyaink ismételten 
két tánccal szórakoztatták a közön-
séget, nagy sikerrel. Itt köszönjük Dr. 
Nagy István miniszter úrnak, és a 
Kistérségi Nyugdíjas Egyesület veze-
tőjének, Bujdosó Zoltánnak a szuper 
rendezést és a ragyogó ellátást. 
Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Egye-
sület „Táncoló lábak” címmel találko-
zót szervezett szeptember 3-án, ahol 
táncosaink ismételten nagy sikerrel 
ropták a táncot!
Abban a reményben folytatjuk továb-
bi munkánkat, hogy nem akadályoz 
bennünket egy újabb covid hullám. 
Tagjaink részvételét köszönjük, és 
mindenkinek jó egészséget kívánunk.

Domonkos Vincéné Eta
klubvezető



2021.III. negyedév
HÍR-LEVÉL

28

Levéli Szlovákok hírei

Milí Levelčania,

Sme nesmierne radi, že aj napriek 
veľmi ťažkému roku sa podarilo 
obci Levél zorganizovať už XI. 
Ročník podujatia pre priaznivcov 
historických traktorov a oslavy 
dňa rodiny.
Toto podujatie bolo od uvoľnenia 
epidemiologických opatrení 
najväčším v dedine. Levélu sa 
podarilo zorganizovať veľmi 
bohatý sprievod traktorov a celý 
víkend bol sprevádzaný rôznymi 
akciami a vystúpeniami.

Touto cestou by som chcela 
poďakovať folklórnej speváckej 
skupine Blavanka pod vedením Oľgy 
Mikušovej, ktorá nás reprezentovala 
v sobotňajšom programe. Seniorská 
skupina predstavila bližšie slovenskú 
kultúru a vystúpenie obohatila 
aj krásnymi - zlatom vyšívanými 
krojmi, ktoré sú kultúrnym 

dedičstvom z okolia Jaslovských 
Bohuníc. Skupina sa skladá z 26 
členov – 17 žien a 9. mužov. Na 
akordeóne ich doprevádzal  pán 
Alexander Berger a pán Ján Hor-
váth na kontrabase.
Skupina aj touto formou oslávila 
už 20. výročie od svojho založenia. 
Ich snahou je zachovať  tradície, 
ktoré by radi odovzdali mladším 
generáciám.
V sobotu sa predstavili tradičným 
vystúpením „Dožinky - ukončenie 
žatvy“.

Dňa 2. septembra sa dedina Le-
vél dočkala ďalšej významnej 
udalosti. Starosta Kiss Béla spolu 
s ministrom poľnohospodárstva 
Nagy Istvánomslávnoste otvorili 
detské jasle LevélfalviManók. Na 
tento projekt v roku 2019 dedina 
získala 100% podporu  Európskej 
únie vo výške 120 miliónov forintov. 
Budova má rozlohu viac ako 200 

m2 a súčasťou je veľká miestnosť 
s výhľadom na nádvorie. Kapacita 
škôlky je 12 detí a predpokladá sa, 
že jasle začnú fungovať od polovice 
októbra.

Našu komunitu zasiahla ešte 
jedna smutná správa. V noci 5. 
augusta zhorel mobilný dom Oľgy 
Losertovej na ulici PetofiSandorut. 
11. Momentálne prebieha triedenie 
odpadu a obec ponúkla pomoc s 
odvozom odpadu. Ak máte záujem 
pomôcť pani Oľge, obrádte sa na 
našu FB skupinu alebo priamo na 
jej rodinu.

Leto prešlo veľmi rýchlo a pred nami 
je ďalší školský rok, ktorý dúfame, že 
bude aj z epidemiologickej situácie 
lepší, krajší a pokojnejší. 

Slovenská komunita Levél.

Rendkívül boldogok vagyunk, 
hogy a nagyon nehéz év ellenére 
Levél községnek sikerült megszer-
vezni a XI. Traktortalalkozót és 
Családi Napot. 
Ez az esemény volt a legnagyobb 
a faluban a járványügyi intézke-
dések enyhítese óta. Levél nagyon 
gazdag traktorfelvonulást szer-
vezhetett, és az egész hétvégét kü-
lönféle rendezvények és előadások 
kísérték.

Ezúton szeretném megköszönni az 
Oľga Mikušová vezette Blavanka 
folklór énekes csoportnak, akik 
képviseltek minket a szombati 
programban. Az idősebb csoport 
részletesebben ismertette a szlovák 
kultúrát, és gyönyörű – aranyhím-
zett jelmezekkel gazdagította az elő-
adást, amelyek Jaslovské Bohunice 
környékének kulturális öröksége. 

A csoport 26 tagból áll - 17 nő és 
9 férfi. A harmonikán kísérték őket 
Alexander Berger úr és Horváth Ján 
úr nagybőgőn.
A zenekar ebben a formában ünne-
pelte fennállásának 20. évforduló-
ját. Céljuk, hogy megőrizzék azokat 
a hagyományokat, amelyeket szeret-
nének tovább adni a fiatalabb gene-
rációknak.
Szombaton a “Szüretifesztivál - ara-
tásvége” hagyományos előadással 
mutatkoztak be.

Szeptember 2–án Levél újabb fon-
tos esemény történt. Kiss Béla pol-
gármester  Dr. Nagy István agrár-
miniszterrel együtt az ünnepségen 
megnyitotta a Levélfalvi Manók 
bölcsődét. Ehhez a projekthez 2019 
-ben a falu 100% -os támogatást ka-
pott 120 millió forint értékben. Az 
épület területe több mint 200 m2, 

és egy nagyteremmel rendelkezik, 
kilátással az udvarra. A bölcsőde 12 
gyermek befogadására alkalmas és 
várhatóan október végén kezdi meg 
működését.

Újabb szomorú hír érte közössé-
günket. Augusztus 5–én éjjel leegett 
Oga Losertová mobilháza a Petőfi 
Sándor utcán. A hulladékválogatás 
jelenleg folyamatban van, és az ön-
kormányzat is  felajánlotta a segít-
ségét a hulladékelszállításában. Ha 
segíteni szeretne Olga asszonyon, 
lépjen kapcsolatba közvetlenül FB 
csoportunkkal vagy családjával.

A nyár nagyon gyorsan eltelt, és 
újabb tanév áll előttünk, amely re-
mélhetőleg szebb és nyugodtabb 
lesz mint a tavalyi volt. 

Szlovák közösség.
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Tűzoltó egyesület hírei
Tisztelt levéli lakótársaink!
A nyár beköszöntével jóval kevesebb 
feladatunk volt, mint tavaly ilyenkor 
már, de természetesen akadt jó pár te-
endőnk a továbbiakban.

Június 1-jén riasztást kaptunk misze-
rint bejelentés érkezett rosszullét mi-
att, Levélen a Szövetkezet utcában. Itt 
végül szükség nem volt sem ránk, sem 
a hivatásos állományra.
Június 04-én községi rendezvényen 
vettünk részt, Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából
Koszorúzás a Trianoni emlékműnél.
Június 18-20-ig lomtalanítás volt a fa-
luban, itt egyesületünk június 19-én 

este 20:00 órától 02:00 óráig őrzést vál-
lalt 4 fővel.
Június 26-án a Hagyományőrző Ara-
táson vettünk részt, 8 fővel biztosítot-
tunk 14:00 órától 18:00 óráig.
Minden hónap első vasárnapján vé-
gezzük el a felszerelések ellenőrzé-
sét, és az egyéb kisgépek indítását. 
Motorosláncfűrészek, zagyszivattyú, 
kismotorfecskendő.
Ez július 04-én kiegészült a horgász-
tónál történt kút szivatással, melyre 
Blümmel Ottó a horgász egyesület el-
nöke kérte fel egyesületünket. Ezt kö-
vetően szükség volt még további két 
alkalomra is, melyet Július 06-án és 
július 08-án hajtottunk végre.
Mindeközben Kiss Béla Polgármester 
Úr megkérte az egyesületet az Evangé-
likus templom és a Kultúrház udvarán 
lévő terület locsolására. A nagy meleg-
re való tekintettel ezen területeken is 
szinte teljesen ki volt égve a fű. A lo-
csolási hadműveletet július 15-én meg 
is kezdtük, általában 3-4 fővel.
Augusztus 14-én a Traktoros Találko-
zón vettünk részt. Délelőtt 10:00 órától 
ügyeletet adtunk, 5 fővel. Délután az 
ünnepség keretein belül jubiláló tűz-
oltóinknak adtuk át az elismeréseket, 
melyben Máté Lászlót 20 éves, Szalai 
Rolandot pedig 10 éves szolgálati ér-
deméremmel jutalmaztuk. Nekik Kö-
szönjük az eddigi áldozatos munkáju-
kat, és sok sikert a továbbiakban. 

Augusztus 19-én Rábapordányba volt 
meghívásunk, Ifa gépjárművük fel-
szentelésére.
Augusztus 28-án díszőrség a levéli né-
metek kitelepítésének 76. évfordulója 
alkamából.

Riasztásainkról röviden: 
06.01 Bejelentés, rosszullét miatt, Le-
vél Szövetkezet utca, itt nem volt ránk 
szükség
07.02. Közlekedési baleset, nem vo-
nultunk
07.08. Kombájntűz, Edo benzinkút 
háta mögött, ide 4 fővel vonultunk, 
szerencsére nagyobb baj nem történt. 
A hivatásos állomány 1 vízsugárral az 
izzó töreket kimosta a gépből
07.18. Telefonon jött az értesítés, 
miszerint a hirtelen lezúduló esővíz 
mennyisége miatt, rengeteg bejelentés 
érkezett a Parancsnokságra, ezért vá-
rosvédelemre kellett mennünk, esetle-
gesen segítséget nyújtani káresemény 
felszámolására. A legtöbb bejelentés 
Dunakilitiről és Rajkáról érkezett, be-
ázott pincék garázsok... Egyesületünk 
4 fővel 17:00 órától 23:00 óráig bizto-
sított ügyeletet a laktanyában.
07.20. Tarlótűz, Hegyeshalom külte-
rületén, ide egyesületünk 3 fővel vo-
nult, majd ezt követően tovább indult 
Hegyeshalom vasútállomásra, ahol a 
sínek közti gaz kapott lángra.  
08.05. Lakástűz, Petőfi Sándor utca 
11-es szám alatt. Ide 3 fővel vonultunk, 
a helyszínre érkezett még Móvár1, 
Móvár vízszállító, Lébény 1 
Előttünk álló feladatok szeptemberi 
vizesgyakorlat, melynek helyszíne az 
idei éven Rajka lesz. 
Szeptember 04-én a családi napon 
veszünk részt, a horgásztónál. Tűzoltó 
bemutatóval, az erre való felkészülések 
jelenleg is zajlanak. 
Továbbá szeptember 18-ai kezdettel 
szivattyúkezelői tanfolyamra iskoláz-
tuk be a 3 gépkocsivezetőnket.

Tisztelettel: Finna Lilla
Elnök
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 Levéli Horgász Egyesület 
sikeresen indult a Szigetköz – Mo-
soni-sík LEADER Egyesület HELYI 
CIVILSZERVEZETEK FEJLESZTÉ-
SE VP6-19.2.1.-81-2-17 pályázatán, 
ahol 1,58 millió forint támogatást 
nyert. „Levéli Horgász Egyesület 
zöldterület fenntartó gépek beszer-
zése” projekt keretében fűnyíró 
traktort, láncfűrészt, magassági ág-
vágót és hozzá tartozó eszközöket 
szerzett be a Levéli Horgászpark 
zöldterületének karbantartásához. 

 Évente 4 alkalommal szer-
veznek környezetvédelmi napot, egy 
alkalommal nádvágást melyet társa-
dalmi munkában végeznek. Tagjaik 
részére a részvétel kötelező. Ezeken a 
napokon teszik rendbe a tó környé-
két: elszáradt nádat, elburjánzott bo-
zótot levágják, valamint elöregedett 
veszélyes fák is kivágásra kerülnek. 
Választottak „tógazdát” aki felügyeli 

a tó körüli rendet, füvet nyír, kisebb 
munkákat elvégezi. 
 Ezen feladataink elvégzéséhez 
és horgásztó környezetének rendbeté-
teléhez volt szükségük a szerszámok-

ra, eszközökre, melyek beszerzése a 
napokban történt meg.
A képen Blümel Ottó elnök Pintér Ró-
berttől a Roger Kisgép Kft. tulajdono-
sától veszi át az eszközöket. 

 A II. világháború után Le-
vél községben körorvos 1954-ig, de 
helyettesített Lébényben is, majd 
1951-től Győrben tisztifőorvos. 
 

Bély Miklós, dr. (Budapest, 1913. 
augusztus 9. – Győr, 1970. szeptem-
ber 27.: orvos, nemzetközi sakkmes-

ter. Szülők: Bély József, Eschenbach 
Anna. Felesége: Nagy Anna.)
A budapesti Magyar Királyi Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvostu-
dományi Karán végzett, ezután kór-
házi segédorvos lett. 1945-ben került 
Győrbe, mint községi orvos. 1951-től 
tisztiorvos, majd a város közegészség-
ügyi felügyelője. Középiskolás korá-
ban eredményesen szerepelt sakkver-
senyeken. 1934-ben főiskolai bajnok. 
Vidéki bajnokságot nyert 1948-ban, 
két évvel később mesteri címet szer-
zett. Állandó résztvevője a magyar 
bajnoki döntőknek. Legjobb ered-
ményét 1954-ben érte el: megosztott 
harmadik-negyedik helyen végzett. 
Sakkpályafutása csúcsát az 1956-os 
év jelentette, ekkor lett nemzetkö-
zi mester, és a moszkvai olimpián a 
bronzérmet szerzett magyar csapat 
tagja. 1957-ben vett részt utoljára az 
országos bajnokság döntőjében, ezt 

követően már csak Győrött rendezett 
vegyes mesterversenyeken játszott. A 
győri MÁVDAC NB II-es csapatának 
első táblása és legjobb pontszerzője 
volt. Utolsó lakhely: Tanácsköztársa-
ság útja 35. – A győri köztemetőben 
nyugszik.  (S. V.)
forrás: Bély Miklós, dr. - GYEL 
(archive.org)
„Katonaéveiről annyi emlékem van, 
hogy Galántán az ottani magyar gar-
nizon orvosa volt századosi rangban. 
Somorján laktak (bátyám ott szü-
letett). Hadüzenetünket követően 
frontszolgálaton volt egészen a há-
ború végéig, majd a háború után- a 
Csallóköz újbóli elcsatolása után – 
kerültünk Levélre. Rieger Tibor Kos-
suth-díjas szobrászművész barátunk 
számos történetet őriz róla, akik szin-
tén a Felvidékről, Királyfiakarcsáról 
menekültek szüleivel és kerültek szin-
tén Levélre. 

Sikeresen pályázott zöldterület fenntartó gépek beszerzésére a Levéli Horgász Egyesület

Az elfelejtett sakkozó és orvos…  

Az elfelejtett sakkozó és orvos…   

A II. világháború után Levél községben körorvos 1954-ig, de 
helyettesített Lébényben is, majd 1951-től Győrben tisztifőorvos.  

Bély Miklós, dr. (Budapest, 1913. augusztus 9. – Győr, 1970. 
szeptember 27.: orvos, nemzetközi sakkmester. Szülők: Bély József, 
Eschenbach Anna. Felesége: Nagy Anna.) 
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Orvostudományi Karán végzett, ezután kórházi segédorvos lett. 1945-
ben került Győrbe, mint községi orvos. 1951-től tisztiorvos, majd a 
város közegészségügyi felügyelője. Középiskolás korában eredményesen szerepelt sakkversenyeken. 
1934-ben főiskolai bajnok. Vidéki bajnokságot nyert 1948-ban, két évvel később mesteri címet 
szerzett. Állandó résztvevője a magyar bajnoki döntőknek. Legjobb eredményét 1954-ben érte el: 
megosztott harmadik-negyedik helyen végzett. Sakkpályafutása csúcsát az 1956-os év jelentette, 
ekkor lett nemzetközi mester, és a moszkvai olimpián a bronzérmet szerzett magyar csapat tagja. 
1957-ben vett részt utoljára az országos bajnokság döntőjében, ezt követően már csak Győrött 
rendezett vegyes mesterversenyeken játszott. A győri MÁVDAC NB II-es csapatának első táblása és 
legjobb pontszerzője volt. Utolsó lakhely: Tanácsköztársaság útja 35. – A győri köztemetőben 
nyugszik.  (S. V.) 

forrás: Bély Miklós, dr. - GYEL (archive.org) 

„Katonaéveiről annyi emlékem van, hogy Galántán az ottani magyar garnizon orvosa volt századosi 
rangban. Somorján laktak (bátyám ott született). Hadüzenetünket követően frontszolgálaton volt 
egészen a háború végéig, majd a háború után- a Csallóköz újbóli elcsatolása után – kerültünk 
Levélre. Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész barátunk számos történetet őriz róla, akik 
szintén a Felvidékről, Királyfiakarcsáról menekültek szüleivel és kerültek szintén Levélre.  
Győri éveinket 1945-től számítom, akkor költöztünk be a város legmagasabb épületébe az újonnan 
épült szocreál „Hatemeletes”-be. Édesapám rengeteget dolgozott, főállása a városi tanácson volt, 
mint a város közegészségügyi felügyelője, de mellékállásban ellátta a MÁV, és a volt Koestlin gyár 
fogászati szakrendelését és otthon is rendelt, mint fogorvos. Sakkozóként a MÁVDAC edzője és 
játékosa volt.”  

Forrás: Dr. Bély Miklós egyetemi magántanár az MTA doktora levele  

„Édesapám az orosz fronton teljesített szolgálatot és hadifogságba esett 1943 elején. Onnan 
szerencsésen visszatért és ezután kerülhetett Győr-Sopron vármegyébe, s telepedett le Levél 
községben, mint körorvos. Levél község az ország észak-nyugati sarkában az 1-es fő közlekedési út 
mentén, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között, az osztrák határtól 7 km-re, a szlovák határtól 17 
km-re fekszik és gyakran helyettesített Lébény községben is.”   

A szülők a két fiukkal. Édesanyám született Nagy Anna, és én 
magam, édesapám Dr. Bély Miklós és bátyám Bély András. 

 
forrás: dr. Bély Miklós, Vincze János: Emlékezünk 

orvosainkra 43. című könyve 179.oldal.  
NDP Kiadó Budapest, 2018 
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Győri éveinket 1945-től számítom, 
akkor költöztünk be a város legma-
gasabb épületébe az újonnan épült 
szocreál „Hatemeletes”-be. Édesapám 
rengeteget dolgozott, főállása a városi 
tanácson volt, mint a város közegés-
zségügyi felügyelője, de mellékállás-
ban ellátta a MÁV, és a volt Koestlin 
gyár fogászati szakrendelését és ott-
hon is rendelt, mint fogorvos. Sakko-
zóként a MÁVDAC edzője és játékosa 
volt.” 
Forrás: Dr. Bély Miklós egyetemi ma-
gántanár az MTA doktora levele 
„Édesapám az orosz fronton teljesített 
szolgálatot és hadifogságba esett 1943 
elején. Onnan szerencsésen visszatért 
és ezután kerülhetett Győr-Sopron 
vármegyébe, s telepedett le Levél köz-
ségben, mint körorvos. Levél község 
az ország észak-nyugati sarkában az 
1-es fő közlekedési út mentén, Mo-
sonmagyaróvár és Hegyeshalom kö-
zött, az osztrák határtól 7 km-re, a 
szlovák határtól 17 km-re fekszik és 
gyakran helyettesített Lébény község-
ben is.”  
A szülők a két fiukkal. Édesanyám 
született Nagy Anna, és én magam, 

édesapám Dr. Bély Miklós és bátyám 
Bély András.

forrás: dr. Bély Miklós, Vincze János: 
Emlékezünk orvosainkra 43. című 
könyve 179.oldal. 
NDP Kiadó Budapest, 2018

A sportoló…
„Középiskolás korában eredménye-
sen szerepelt sakkversenyeken. 1929-
ben az országos középiskolai bajnok-
ságon 2. helyezett, Szilyt és Barczát 
is megelőzve. 1934-ben főiskolai baj-
nok. Vidéki bajnokságot nyert 1948-
ban, két évvel később mesteri címet 
szerzett.
Állandó résztvevője a magyar baj-
noki döntőknek. Először 1950-ben 
szerepelt a magyar sakkbajnokság 
döntőjében. 1954-ben Szabó László 
és Benkő Pál mögött Barcza Gedeon-
nal holtversenyben a 3-4.,1955-ben 
Barcza Gedeon, Szabó László, Szil-
ágyi György és Benkő Pál mögött az 
5. helyen végzett. Utoljára az 1957-es 
magyar bajnokság döntőjében szere-
pelt, ahol a 7-8. helyet szerezte meg. 
1956-ban kapta meg a nemzetközi 
mesteri címet. 
1955-ben és 1956-ban a magyar vá-
logatott csapat tagja volt a Triennálé 
Kupán, amelyen mindkét alkalommal 
Magyarország szerezte meg az 1. he-
lyet. 1956-ban tábláján a mezőny leg-
jobb eredményét érte el. Az 1956-os 
moszkvai sakkolimpián bronzérmet 

szerzett magyar válogatott tagja 
volt. Olimpiai szereplése emlékét a 
világon egyedülálló sakkolimpiai em-
lékmű őrzi Pakson. 
Kiemelkedő versenyeredményei: 
1955:5-7. helyezés, Erfurt 
1956: 1-2. helyezés, Smederevska 
Palanka
1959/60: 2. helyezés, Reggio Emilia
Játékereje: 
A Chessmetrics historikus pont-
számításai szerint a legmagasabb 
Élő-pontszáma 2655 volt 1955. feb-
ruárban, amellyel akkor 25. volt a 
világranglistán, és ez volt egyben 
a legelőkelőbb helyezése is a világ-
ranglistán. A legmagasabb egyénileg 
teljesített teljesítményértéke 2689 
volt, amelyet 1954-ben a magyar baj-
nokság döntőjében ért el. Élő Árpád 
1978-ban összeállított örökranglistá-
ján minden idők 221. legerősebb sak-
kozójaként szerepel.
Díjai, elismerései: A Magyar Népköz-
társaság Érdemes Sportolója (1954)”
 
forrás: Bély Miklós – Wikipédia 
(wikipedia.org)
további források: 
h t t p s : / / w e b . a r c h i v e . o r g /
web/20141009031058/http://www.
sakkvilag.hu/index.php/4129-100-
eve-szueletett-dr-bely-miklos
https://www.arcanum.hu/en/online-
kiadvanyok/Lexikonok-magyar-
eletrajzi-lexikon-7428D/b-74700/
bely-miklos-74AAC/

Az elfelejtett sakkozó és orvos…   

A II. világháború után Levél községben körorvos 1954-ig, de 
helyettesített Lébényben is, majd 1951-től Győrben tisztifőorvos.  

Bély Miklós, dr. (Budapest, 1913. augusztus 9. – Győr, 1970. 
szeptember 27.: orvos, nemzetközi sakkmester. Szülők: Bély József, 
Eschenbach Anna. Felesége: Nagy Anna.) 

A budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem 
Orvostudományi Karán végzett, ezután kórházi segédorvos lett. 1945-
ben került Győrbe, mint községi orvos. 1951-től tisztiorvos, majd a 
város közegészségügyi felügyelője. Középiskolás korában eredményesen szerepelt sakkversenyeken. 
1934-ben főiskolai bajnok. Vidéki bajnokságot nyert 1948-ban, két évvel később mesteri címet 
szerzett. Állandó résztvevője a magyar bajnoki döntőknek. Legjobb eredményét 1954-ben érte el: 
megosztott harmadik-negyedik helyen végzett. Sakkpályafutása csúcsát az 1956-os év jelentette, 
ekkor lett nemzetközi mester, és a moszkvai olimpián a bronzérmet szerzett magyar csapat tagja. 
1957-ben vett részt utoljára az országos bajnokság döntőjében, ezt követően már csak Győrött 
rendezett vegyes mesterversenyeken játszott. A győri MÁVDAC NB II-es csapatának első táblása és 
legjobb pontszerzője volt. Utolsó lakhely: Tanácsköztársaság útja 35. – A győri köztemetőben 
nyugszik.  (S. V.) 

forrás: Bély Miklós, dr. - GYEL (archive.org) 

„Katonaéveiről annyi emlékem van, hogy Galántán az ottani magyar garnizon orvosa volt századosi 
rangban. Somorján laktak (bátyám ott született). Hadüzenetünket követően frontszolgálaton volt 
egészen a háború végéig, majd a háború után- a Csallóköz újbóli elcsatolása után – kerültünk 
Levélre. Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész barátunk számos történetet őriz róla, akik 
szintén a Felvidékről, Királyfiakarcsáról menekültek szüleivel és kerültek szintén Levélre.  
Győri éveinket 1945-től számítom, akkor költöztünk be a város legmagasabb épületébe az újonnan 
épült szocreál „Hatemeletes”-be. Édesapám rengeteget dolgozott, főállása a városi tanácson volt, 
mint a város közegészségügyi felügyelője, de mellékállásban ellátta a MÁV, és a volt Koestlin gyár 
fogászati szakrendelését és otthon is rendelt, mint fogorvos. Sakkozóként a MÁVDAC edzője és 
játékosa volt.”  

Forrás: Dr. Bély Miklós egyetemi magántanár az MTA doktora levele  

„Édesapám az orosz fronton teljesített szolgálatot és hadifogságba esett 1943 elején. Onnan 
szerencsésen visszatért és ezután kerülhetett Győr-Sopron vármegyébe, s telepedett le Levél 
községben, mint körorvos. Levél község az ország észak-nyugati sarkában az 1-es fő közlekedési út 
mentén, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között, az osztrák határtól 7 km-re, a szlovák határtól 17 
km-re fekszik és gyakran helyettesített Lébény községben is.”   

A szülők a két fiukkal. Édesanyám született Nagy Anna, és én 
magam, édesapám Dr. Bély Miklós és bátyám Bély András. 

 
forrás: dr. Bély Miklós, Vincze János: Emlékezünk 

orvosainkra 43. című könyve 179.oldal.  
NDP Kiadó Budapest, 2018 

 

 

 

 Ez év harmadik negyed-
éve ismét mozgalmas életet ho-
zott az egyesület életében. Nagyon 
örültünk, hogy nyáron már olyan 
dolgokat is megtehettünk, elvé-

gezhettünk, amelyekről addig csak 
reménykedtünk.

Június 9-én vezetőségi ülést tartot-
tunk a Kultúrházban, ahol átbeszél-
tük az aktuális tennivalókat. Többek 
között döntöttünk a július 30-án tar-
tandó tóparti piknikkel kapcsolatos 
feladatokról: pl., hogy pincepörköltet 
készítünk, amelyet 1500 Ft támogató-
jegy ellenében lehet elfogyasztani, az 
elkészítését elvállalta Földes László. A 

sátor felállítását és a padok, üst, gáz-
palack stb. kiszállítását Tompa Lajos-
tól és embereitől kérjük. A főzéshez 
szükséges hús, krumpli, hagyma és 
fűszerek megrendelését és beszerzését 
Radák Tamás végzi.
Megbeszéltük az augusztus 13-14-én 
tartandó veterán traktortalálkozón a 
Kiskertek csodái kiállítás és kóstol-
tatás tennivalóit. Felelőse Vargáné 
Herlicska Zsuzsa, segítők a vezetőség 
tagjai és önkéntes segítők. A felhívást 

LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE HÍREI
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plakátokon és a fészbukon is közzé 
kell tenni.
Döntöttünk az általános iskolai ta-
nulók jutalmazásáról. Az iskolai bal-
lagáson és évzárón, az iskola tanárai 
javaslatára a nyolcadikos Süli Viktória 
tanuló 5000 Ft értékben, az alsósok 
közül Skultéti Gréta 3000 Ft értékben 
vehetett át ajándékutalványt és em-
léklapot. Ez úton is gratulálunk és kí-
vánjuk, hogy további tanulmányaik-
ban és társadalmi tevékenységükben 
legyenek példaképei a társaiknak.
Beszéltünk még a meghirdetett pályá-
zatokról, a hagyományőrző aratásról, 
a László napi búcsúról és jutalmazási 
javaslatokat tettünk az önkormány-
zatnak. Az óvoda kérésére a Sváb 
Házból néhány német nemzetiségi 
múlthoz kötődő emléktárgyat át-
adunk az óvoda részére.
Sváb ház: Régi tervünk volt, hogy 
a Sváb házban lévő konyha mellet-
ti helységet rendbe tesszük. Boros 
László leszerelte a helységben lévő 
régi rossz mosogatót, a kőműves-
munkát Weiszdorn Ernő végezte el. 
Weiszdornné Erzsi szépen kimeszelte 
a kis helységet, mi pedig /nők/ a taka-
rításban és pakolásban vettünk részt.
Június hónapban több napon ke-
resztül lelkes asszonyok segítségével 
kitakarítottuk az egész házat. Volt 
izgalmas ablak pucolás, függönyök 
levétele, felcsipeszelése. Sajnos a ház 
belmagassága kb. 4,5 méter. Ezeket a 
mutatványokat a fiatal hölgyek me-
részen végezték el! Örültünk, hogy 
minden baj nélkül megúsztuk ezt a 
nagy takarítást. Köszönjük a sok se-
gítséget Békésiné Nagy Máriának, 
Borosné Weiszdorn Évának, Lak-
nerné Mártának, Tompáné Jutkának, 
Weiszdornné Erzsinek.
Az utcai szekeret mindig az évszak-
nak megfelelően próbáljuk díszíteni. 
Köszönjük a szép virágokat Németh 
Csabának, aki megajándékozta az 
egyesületünket, hogy a kocsi szép 
legyen. A nyári nagy meleg ellenére 
azért bírták a virágok és szépen virá-
goztak. Köszönhető a Weiszdornné 
napi locsolásának.

A levéli iskolából kapott az egyesüle-
tünk a Sváb ház gyűjteményébe egy 
régi alsós iskolai padot és egy lábon álló 
valódi nagy fekete táblát. Igaz, hogy ke-
vés a helyünk, de örömmel elfogadtuk. 
A ház legnagyobb szobájában kialakí-
tottunk egy iskolai sarkot. Köszönjük 
Farkas János igazgató úrnak és munka-
társainak az ajándékokat.

Segítőket várunk: A katolikus temp-
lomtól a temetőig tartó stációk fes-
tését is tervbe vettük. Szeretnénk 
szeptemberben és októberben át-
festeni a 14 stációt. Ehhez kérnénk 
olyan lelkes levéli lakosok segítségét, 
akiknek van kedvük egy-egy faragott 
képet, a lábakkal együtt lefesteni. Fes-
téket, ecsetet stb. biztosítunk. Jelent-
kezni a vezetőségi tagoknál lehet. Elő-
re is köszönjük a közreműködést!
Június 26-án volt a IX. Hagyomány-
őrző aratás, amely a hagyományok 
szerint a Sváb Háztól indult. Az idén 
rozs aratás volt, amelyen 4 felnőtt és 
egy gyermek arató csapat vett részt. 
Az aratás végén a résztvevők a hor-
gásztónál ünnepeltek.

Július 15-én ismét turkálót tartottunk 
a Sváb Házban. Sajnos az akció nem 
volt olyan sikeres, mint a kapualjban 
kihelyezett mini turkáló. A vírushely-
zet miatt döntöttünk úgy, hogy min-
dig friss ruhákat helyezünk a kapu 
alá, így a szabályokat be tudtuk tarta-

ni, mert nem volt zsúfoltság és bárki 
tudott válogatni kedve szerint. Mivel 
ez jól működik, ezen nem változta-
tunk egyelőre.

Július végén az asszonyaink is segítet-
tek az új bölcsődében takarítani.
Július 30-án tartottuk a hagyományos 
Tóparti pikniket. Nagyon finom pin-

cepörköltet készített részünkre Földes 
László, Csáki Mihály és Kékesi Már-
ton. Tagjaink közül több mint 50 fő 
tisztelte meg ezt a hagyományos pik-
niket. Mindenki boldogan üdvözölte 
egymást és örültek a viszontlátásnak. 
Nagyon hiányzott már a tagjainknak 

Hagyományőrző aratás Levélen. Fotó: Kerekes István
forrás: Hagyományőrző aratás tartottak Levélen – fotók | KISALFÖLD (kisalfold.hu) 

Július 15-én ismét turkálót tartottunk a Sváb Házban. Sajnos az akció nem volt olyan sikeres, mint a 
kapualjban kihelyezett mini turkáló. A vírushelyzet miatt döntöttünk úgy, hogy mindig friss ruhákat 
helyezünk a kapu alá, így a szabályokat be tudtuk tartani, mert nem volt zsúfoltság és bárki tudott 
válogatni kedve szerint. Mivel ez jól működik, ezen nem változtatunk egyelőre.

Július végén az asszonyaink is segítettek az új bölcsődében takarítani.

Július 30-án tartottuk a hagyományos Tóparti pikniket. Nagyon finom pincepörköltet készített 
részünkre Földes László, Csáki Mihály és Kékesi Márton. Tagjaink közül több mint 50 fő tisztelte meg 
ezt a hagyományos pikniket. Mindenki boldogan üdvözölte egymást és örültek a viszontlátásnak. 
Nagyon hiányzott már a tagjainknak a hasonló összejövetel. Reméljük, hogy ősszel újból találkozhatunk 
az októberi napokon.

                    

 Augusztus 13-14-én a Veterán Traktor Találkozón az idén is elkészítettük a „Kiskertek csodái” 
standunkat. Új helyszínen volt az idei találkozó, de ez nem rontotta a látogatottságunkat. A kiállítók saját 
kertjeikből hoztak sokféle gyümölcsöt, zöldséget és egyéb érdekességeket. Lekvárokból, kompótokból 
kóstolhattak az érdeklődök és zsíros kenyeret lehetett enni paprikával, paradicsommal. Voltak finom 
szörpök, limonádék, ezeket is szívesen kóstolgatták a látogatók. A kiállításban és kóstoltatásban sokan 
segítettek! Köszönjük Vargáné Herlicska Zsuzsának, Varga Gyulának, Erdősi Gyulának, Tompáné 

Hagyományőrző aratás Levélen. Fotó: Kerekes István
forrás: Hagyományőrző aratás tartottak Levélen – fotók | KISALFÖLD (kisalfold.hu) 
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kapualjban kihelyezett mini turkáló. A vírushelyzet miatt döntöttünk úgy, hogy mindig friss ruhákat 
helyezünk a kapu alá, így a szabályokat be tudtuk tartani, mert nem volt zsúfoltság és bárki tudott 
válogatni kedve szerint. Mivel ez jól működik, ezen nem változtatunk egyelőre.

Július végén az asszonyaink is segítettek az új bölcsődében takarítani.
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ezt a hagyományos pikniket. Mindenki boldogan üdvözölte egymást és örültek a viszontlátásnak. 
Nagyon hiányzott már a tagjainknak a hasonló összejövetel. Reméljük, hogy ősszel újból találkozhatunk 
az októberi napokon.

                    

 Augusztus 13-14-én a Veterán Traktor Találkozón az idén is elkészítettük a „Kiskertek csodái” 
standunkat. Új helyszínen volt az idei találkozó, de ez nem rontotta a látogatottságunkat. A kiállítók saját 
kertjeikből hoztak sokféle gyümölcsöt, zöldséget és egyéb érdekességeket. Lekvárokból, kompótokból 
kóstolhattak az érdeklődök és zsíros kenyeret lehetett enni paprikával, paradicsommal. Voltak finom 
szörpök, limonádék, ezeket is szívesen kóstolgatták a látogatók. A kiállításban és kóstoltatásban sokan 
segítettek! Köszönjük Vargáné Herlicska Zsuzsának, Varga Gyulának, Erdősi Gyulának, Tompáné 
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a hasonló összejövetel. Reméljük, 
hogy ősszel újból találkozhatunk az 
októberi napokon.

Augusztus 13-14-én a Veterán 
Traktor Találkozón az idén is elké-
szítettük a „Kiskertek csodái” stan-
dunkat. Új helyszínen volt az idei 
találkozó, de ez nem rontotta a lá-
togatottságunkat. A kiállítók saját 
kertjeikből hoztak sokféle gyümöl-
csöt, zöldséget és egyéb érdekessé-
geket. Lekvárokból, kompótokból 
kóstolhattak az érdeklődök és zsíros 
kenyeret lehetett enni paprikával, 
paradicsommal. Voltak finom ször-
pök, limonádék, ezeket is szívesen 
kóstolgatták a látogatók. A kiállítás-
ban és kóstoltatásban sokan segítet-
tek! Köszönjük Vargáné Herlicska 
Zsuzsának, Varga Gyulának, Erdősi 
Gyulának, Tompáné Jutkának, 
Weiszdornné Erzsinek, Nagy Erzsi-
nek, Horváth Lajosnak, Póta János-

nak, Erdősiné Ildikónak, Molnárné 
Irénnek a munkájukat, segítségüket. 
Amennyiben valakit kihagytam, el-
nézését kérem.

Augusztus 17-én Balaton felvidék-
ről Szentjakabfáról voltak német 
nemzetiségi szervezés által gyer-
mek és felnőtt vendégek. A német 
képviselő Molnárné Titz Andrea el-
mondta, hogy nagyon kis létszámú 
az ő falujuk, kb. 100 fő a lakosság 
száma. Minden évben elmennek 
egy német nemzetiségi faluba, ahol 
megnézik az ottani megmaradt régi 
házakat. Az idei kirándulásuk célja 
a levéli Sváb ház volt. Elsős gyer-
mektől a középiskolás fiatalokig 
voltak az érdeklődök. Végig jár-
ták a házat, mindent megnéztek, 
még az iskolapadot is kipróbálták 
a kis diákok. Nagyon tetszett nekik 
minden és említették, hogy ekkora 
nagy német házat még nem láttak. 
Látogatásuk után a mosoni Futurá-
ba mentek.

Augusztus 18-án tartotta a Levéli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a kitelepítési megemlékezést a II. vi-
lágháborús emlékműnél, ahol egye-
sületünk is elhelyezte az emlékezés 
koszorúját.

Kupak gyűjtés! Régen volt ilyen sike-
res gyűjtésünk, mint a SZÍVES gyűj-
tés! Örömmel tapasztaljuk, hogy szí-
vesen hordja mindenki a kupakokat a 
szép KÉK SZÍVBE!

Köszönjük mindenkinek ezt a kedves 
tevékenységet! Sok embernek okoz-
nak ezzel segítséget!

Máté Tamásné
elnök

 A nyárra tervezett prog-
ramjaink pl. a bortúra, sőt a pénte-
ki kártyapartik is a járvány helyzet 
miatt elmaradtak. Szerencsére a 
vészhelyzet feloldása után a pénteki  
kártyapartik újra indultak, ame-
lyekre alkalmanként 8-10-12 fő 
jön el.

 Az idén ismét tervezzük a 
szőlővásárlást és borkészítést. A szü-
ret időpontját még nem tudjuk, de az 
előkészületeket megtesszük: kimos-
suk az edényeket, megszervezzük a 
szállítást, préselést stb.

Az adventi borkóstolót is szervezzük, 
reméljük akkor nem lesz újabb jár-
ványügyi zárlat!

Szakál Gyula

Jutkának, Weiszdornné Erzsinek, Nagy Erzsinek, Horváth Lajosnak, Póta Jánosnak, Erdősiné Ildikónak, 
Molnárné Irénnek a munkájukat, segítségüket. Amennyiben valakit kihagytam, elnézését kérem. 
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volt. Elsős gyermektől a középiskolás fiatalokig voltak az érdeklődök. Végig járták a házat, mindent 
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helyzet miatt elmaradtak. Szerencsére a vészhelyzet feloldása után a pénteki 
kártyapartik újra indultak, amelyekre alkalmanként 8-10-12 fő jön el. 

Az idén ismét tervezzük a szőlővásárlást és borkészítést. A szüret időpontját még nem tudjuk, de az 
előkészületeket megtesszük: kimossuk az edényeket, megszervezzük a szállítást, préselést stb. 

Az adventi borkóstolót is szervezzük, reméljük akkor nem lesz újabb járványügyi zárlat!

Szakál Gyula 

Levéli Borbarátok Köre



2021.III. negyedév
HÍR-LEVÉL

34

Tisztelt Levéliek!

 A legutóbbi beszámolónk 
az előző (2020/2021-es) bajnokság 
lezárása előtt jelent meg. A szezon 
végén még egy kicsit izgulhattunk 
is, de végül is a felnőtt csapat meg-
őrizte megyei II. osztályú tagságát. 
Az U19-es csapat a sok viszontagság 
ellenére az előkelő 6. helyen zárta a 
versenysorozatot. 
 A nyári „uborkaszezon” sem 
telt eseménytelenül, június végén a 
László napi búcsú és fociünnepen 
megrendeztük a már hagyománnyá 
váló ifjúsági ügyességi és cselbajnok-
ságot a kisebb korosztály számára 
majd ezt követően került sor az első 

Meni Kupa tizenegyes rúgó verseny-
re. Erre az eseményre felkértük a ko-
rábban a Levél csapatában szereplő 
hálóőröket, akik szinte valamennyien 
azonnal elfogadták a felkérést, ezzel a 
gesztussal is tisztelegve Izsó „Meni” 
Attila emléke előtt. A színvonalas 
verseny végén – amit a felnőtt csapat 
jelenlegi játékosa Német Martin nyert 
meg - került sor a két korábbi kiváló 
sportember Tóth Béla és Izsó „Meni” 
Attila emléktáblájának megkoszorú-
zására, ahol a családtagok, a sport-
egyesület, valamint az önkormányzat 
képviselői vettek részt.
2021.07.05 – 2021.07.10 között 
szervezte meg egyesületünk a 
„Sportnapközi 2021” elnevezésű foci-
tábort, amelyen 24, 6 és 14 év közötti 
fiúk és lányok vettek részt. A színvo-
nalas programokkal teli hét lezárá-
saként, szombaton a levéli horgásztó 
partján családi nap lett megtartva 
valamennyi szakosztály részvételével, 
este pedig sportpályán egy rendkívül 

jól sikerült bál tette teljessé a rendez-
vényeket.
Mindeközben Babai Dezső elnök úr 
gőzerővel dolgozott a labdarúgó keret 
megerősítésén, sikerült is több mint 
„félcsapatnyi” minőségi labdarúgót 
igazolni. Sőt, sikerült a sztárigazolá-
sunk is(!) igaz, ő nem a pályán fogja 
segíteni a csapatot: TAO pályázaton 
sikerült egy Ford Tranzit, 9 személyes 
kisbuszt beszerezni!
Az augusztus 14-én megrendezett 
Traktoros találkozó és Családi Napon, 
a községi elismerések átadásának al-
kalmával egyesületünktől Radákné 
Virág Lilla (gazdasági és pénzügyi 
mindenes) és Smauzer Péter (az U19-
es csapat játékosa, utánpótlás edző) 
kapott díszoklevelet és tárgyjutalmat.
2021.08.15-én megkezdődött a fel-
nőtt és U19-es bajnokság az Orchidea 
Hotel Megyei II. osztályban. Az első 
mérkőzést Dunakilitin játszottuk, egy 
hektikus mérkőzésen 2-0-ra kikap-
tunk, de büntetőt hibáztunk és kétszer 
a kapufát is eltaláltuk, több volt ebben 
a mérkőzésben. A két következő baj-
nokit viszont már „behúzta” a csapat 
Levél KSE – Darnózseli-Lipót II.  7-0, 
Mosonszentmiklós – Levél KSE 1-3! 
Az U19-es csapat kicsit döcögősen 
kezdte a szezont, de ez betudható a 
sérülés és nyaralási programok miatt 
szűkebb keretnek. Bízunk a sikere-
sebb folytatásban.
 Az utánpótlásban is történtek 
változások, az U14-es csapatot az új 
bajnokságban nem nevezte egyesüle-
tünk, mivel a játékosaink „kiöreged-
tek” korosztályukból. Viszont jó hír, 
hogy újra van U11-es alakulatunk. 
A Szövetség kicsit át is alakította az 
utánpótlás versenyeztetését. A Bozsik 
programban maradt az U7,U9,U11-
es korosztály ellenben az eddig itt sze-
replő U13-as csapat külön bajnokság-
ban fog szerepelni. A négy utánpótlás 
korosztályú csapat felkészítéséért 
Végh Róbert és Smauzer Péter felel.

HAJRÁ LEVÉL!

Levél KSE, Labdarúgó Szakosztály
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Köszöntöm a Kedves olvasókat.

 Az idei, 2021-es év ismét 
nehezen indult a Covid-19 világjár-
vány miatt. Azonban a nehézkes in-
dulás után kijelenthetjük, hogy elég 
változatos és mozgalmas szezont 
zárt a Sárkányhajó Szakosztály. 
 Csapatösszetartó progra-
mokkal indult az év, január 2-án 
újévi köszöntéssel, majd február 
13-án közös disznóvágással pró-
báltuk felrázni a csapattagokat.                                                                               
Kisebb szünet után szerveztünk júni-
us 5-én egy Rajka-Óvár vízi túrát is, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat. A 
túra indította be az idei szezonunkat 

leginkább, hiszen elkezdhettünk a ví-
zen edzeni heti két alkalommal a Mo-
sonmagyaróvári Vizisport Egyesület-
nél bérelt hajókkal.
Július 31-én Dunaszigeten, a Falu-
nappal egybekötött Sárkányhajós 
versenyen volt az első megméretteté-
sünk, ahol a profi kategóriában arany-
érmet hoztunk el. A verseny utáni 
héten a levéli iskolások Dunaszigeten 
táboroztak és kipróbálhatták velünk a 
sárkányhajózást. Bízom benne, hogy 
nagyon tetszett nekik, maradandó él-
ményt tudtunk nyújtani számukra.
Az augusztus is sok készülődéssel járt, 
12-én feltöltöttük a tanmedencénket 
és elkezdődtek a próba evezések. Au-
gusztus 14-én, a traktoros nap kerete-
in belül, saját rendezésű Evezős Road 
Show-t szerveztünk a levéli tavon. 
Ezen a rendezvényen, sárkányhajó 
és SUP kategóriában gyakorlott, míg 
kenuval és traktorgumival buli futa-
mokat indítottunk, ez utóbbira nagy 
érdeklődés volt. Különböző akadályo-
kat kellett a résztvevőknek teljesíteni, 

ami kihívást jelentett sokak számára, 
de nagy élmény volt, jó hangulatban, 
vidáman telt a délután. Augusztus 28-
án a Voluta rendezvényen az Ikva ka-
tegóriában 2. helyezést értünk el.
 A legnagyobb futamunk és az 
igazi megmérettetésünk Tatán volt, 
szeptember 4-én. Itt az országosan 
elismert, nagyvárosi csapatok mellett 
neveztünk be a versenyre. A közel 20 
nevező csapatot profi és amatőr kate-
góriára szedték szét, és a mi kis tele-
pülésünk csapata a 4. helyezést érte el, 
az amatőr kategóriában 200 méteren. 
Csapatunk több tagjával, és más csa-
patok tagjaival alakult egy vegyes, a 
Győr-Moson-Sopron megye csapata, 
akik a 2000 méteren az amatőr kate-
góriában 2. helyezéssel zártak.  Tata 
az egyik olyan versenyhelyszín, aho-
vá mindig nagy kedvvel, örömmel 
megyünk, és hatalmas élménnyel jö-
vünk. Számunkra ez a verseny az igazi 
visszaigazolás, hogy jó úton járunk. 
Csapatunk több tagja is szeret SUP-
ozni, azonban büszkeséggel tölt el 
minket, hogy csapattagunk, Márton 
Krisztián Balatonfüreden, a SUP Vi-
lágbajnokságon indult szeptemberben.
Az idei szezonunk tehát sűrű és 
élménydús lett. Az elért eredmények 
mellett számunkra fontos, hogy ösz-
szetartó közösséget építünk.
Szeretnénk, minél több fiatalnak, kis-
iskolásnak megmutatni e vizisport 
élményét, számukra lehetővé tenni, 
hogy kipróbálhassák az evezést és 
megszeressék ezt a sportot. Bíztatunk 
mindenkit, aki szeretné kipróbálni, 
bátran keressen minket!
 Köszönet a támogatóinknak, 
a Levéli Önkormányzatnak, a Sport 
Egyesületnek, Meixner Team-nek, 
valamint Dankó Attilának, Süli Ró-
bertnek és a csapat tagjainak a tan-
medencénél nyújtott segítségért.
Köszönet a szurkolóknak!   
Hajrá Levél!   

Korcz Attila 
csapatkapitány

Sárkányhajó Szakosztály



2021.III. negyedév
HÍR-LEVÉL

36

impresszum
Levél Községi Önkormányzat Időszaki lapja
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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


