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 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,... 

folytatás a 2. oldalon

 A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) 2022. október 1. és 
november 28. között Magyarország 
területén népszámlálást tart.  A 
népszavazáshoz kapcsolódó fonto-
sabb információkról ezúton kíván-
juk Önöket tájékoztatni....

folytatás a 3. oldalon

 Huber Ferencné, Eta néni 
2022. augusztusában ünnepelte 90. 
születésnapját. A jeles alkalomból 
lánya, és unokái segítségével goblein 
kiállítást szerveztünk a kultúrház-
ban Eta néni alkotásaiból. Eta néni 
számára a gobelin készítés nem is 
hobby, hanem életforma.

folytatás a 4. oldalon
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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. 

 Idén az ünnepi hangulat meg-
élését nagyban segítette a Csillag Mu-
sical társulat erre az alkalomra össze-
állított színvonalas műsora.

2016-tól önkormányzati elismerés-
ben és tárgyjutalomban részesítjük 
azon személyeket, szervezeteket, vál-
lalkozásokat, akik kiemelkedő, ön-
zetlen módon segítették, segítik az 
önkormányzat és a civil szervezetek 
munkáját, vagy maradandóan gazda-
gították a település értékeit.
Idén is kértük az egyesületeket, civil 
szervezeteket, intézményvezetőket és 
a képviselő-testület tagjait, tegyenek 
javaslatot olyan személyekre, akik 
méltóak lehetnek az elismerésre.

Ezek alapján: 
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Önkormányzati elisme-
rést és tárgyjutalmat adományozott 

- Földes Lászlóné részére, melyet a 
Levéli Nyugdíjas Egyesület tagjaként 
hosszú ideje végzett önzetlen, példa-
mutató munkájával érdemelt ki. 

- Patakiné Jarkovits Márta részére, 
melyet a Levéli Nyugdíjas Egyesület-
ben és a község társadalmi, kulturális 
életében hosszú ideje végzett példa-
mutató munkájával érdemelt ki. 

- Izsó Csaba részére, melyet Le-
vél Községi Sportegyesület tagjakén 
hosszú ideje végzett önzetlen, példa-
mutató munkájával érdemelt ki.

- az SPS Rendezvénytechnika Kft. 
részére, melyet az önkormányzat, in-
tézmények és civil szervezetek részére 
hosszú ideje nyújtott önzetlen, példa-
mutató támogatásáért érdemelt ki.

- Ifj. Földes László részére, melyet az 
önkormányzat, intézmények és civil 
szervezetek részére hosszú ideje nyúj-
tott önzetlen, példamutató támogatá-
sáért érdemelt ki.

- Borsody Zsolt részére, melyet Le-
vél Barátainak Egyesülete és a Levéli 
Polgárőr Egyesület tagjaként hosszú 
ideje végzett munkájáért és a telepü-
lés számára nyújtott önzetlen, példa-
mutató munkájával érdemelt ki.

- Illés Ferenc részére, melyet a Levé-
li Horgász Egyesület tagjakén hosszú 
ideje végzett önzetlen, példamutató 
munkájával érdemelt ki.

- Gereg Béla a községi rendezvények 
mesterszakácsa részére, melyet az ön-
kormányzat és a civil szervezetek szá-
mára nyújtott önzetlen, példamutató 
munkájával érdemelt ki.

Az önkormányzat 2007-ben úgy dön-
tött, hogy méltó módon kívánja elis-
merni azon személyek, szervezetek és 
közösségek munkáját, akik tevékeny-
ségükkel hozzájárultak Levél község 
fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, 
kiemelkedően és maradandóan gaz-
dagították a község gazdasági, társa-
dalmi, kulturális, művészeti, sport és 
egyéb értékeit. 

Ezért a Képviselő testület megalkotta 
a „Levél Községért” és „Levél Dísz-
polgára” elismeréseket. 
Úgy vélem, a díszpolgári cím és a Le-
vél községért díj a közösség – a tele-
pülésünk polgárainak – elismerése, 
köszönete és hálája, a köz bizalmának 
legmagasabb foka.
2022-ben mindkét kitüntetés adomá-
nyozására sor került.
Levél Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 103/2022. (VII. 18.) 
számú határozatával Levél Községért 
díjat adományozta Ormos András
Levél (Kaltenstein) krónikása részére, 
aki ezen elismerést szülőfaluja és hon-
fitársai felé tanúsított elkötelezettsége 
és a kitelepített magyarországi néme-
tek érdekében tett tevékenységért ér-
demelte ki.
Ormos András Úr 95. életévében jár, 
Németországban él és nem tudta vál-
lalni a fárasztó és hosszú utazást. A dí-
jat, a vele járó bronzplakettet és arany 
Levél címeres kitűzőt egy szintén egy-
kori levéli kitelepített család gyermeke, 
az Ormos Andrással egy kisvárosban 
élő Neuberger Mathias közreműködé-
sével juttattuk ki a díjazott részére.
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Levél Díszpolgára cím annak a 
személynek adományozható, aki 
valamely kiemelkedően jelentős 
munkájával vagy egész életművével 
a községen belül vagy országosan, 
illetve nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, to-
vábbá példamutató emberi maga-
tartása miatt köztiszteletben áll. 
A cím annak a személynek is ado-
mányozható, aki bármilyen módon 
hozzájárult a község jó hírnevének 
öregbítéséhez, Levél közösségének, 

életének, hagyományainak gazda-
gításához.

Úgy gondolom Levél Díszpolgára 
címnek különleges rangja van, hi-
szen az elmúlt 25 évben csupán ha-
tan, Sastin Marianna világbajnok 
birkózó, az ’56-os mártír Gulyás La-
jos református lelkész poszthumusz, 
Rieger Tibor Kossuth Díjas szobrász-
művész, Papp Zoltán településvezető, 
Weintráger Ferencné körzeti nővér 
és Hans Schrödl evangélikus lelkész 

poszthumusz érdemelték ki.
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete
102/2022. (VII. 18.) számú határo-
zatával Levél Díszpolgára díjat ado-
mányozta Csapó Imre nyugalmazott 
pedagógus, helytörténész részére, aki 
ezen elismerést több évtizedes ki-
emelkedő közéleti tevékenységéért, 
pedagógusi munkájáért és kiemelten 
a község 600. évfordulójára 2010-ben 
megjelent helytörténeti olvasókönyv 
megírásáért érdemelte ki.

A kitüntetettek méltatását a Kárpát 
medencei magyar középiskolások 
szép magyar beszéd versenyének Ka-
zinczy Ferenc díjával kitüntetett Kiss 
Gergő olvasta fel.
 
A magam és Levél Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete nevében 
minden kitüntetettnek szívből gratu-
lálok, kívánom, hogy példájuk legyen 
követendő, további munkájukhoz jó 
erőt, egészséget és magánéletükben 
sok boldogságot kívánok.  

Kiss Béla
polgármester 

Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról 

Adatfelvétel módjai és időszakai:

INTERNETES ÖNKITÖLTÉSSEL: 2022. október 1. és 2022. október 16. között, ebben az időszakban az adatszol-
gáltatók kizárólag interneten keresztül (www.nepszamlalas2022.hu), önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket. 
Mivel nem mindenkinek van lehetősége az otthonában internetes önkitöltésre, ezen időszakban számítógépet, inter-
net hozzáférést, segítséget biztosítunk ehhez a Kultúrházban valamint a Polgármesteri Hivatalban. (kérjük, ne 
felejtse otthon a KSH által a felkérő levélben megadott 12 jegyből álló belépési kódot) 

SZÁMLÁLÓBIZTOS SEGÍTSÉGÉVEL: aki nem él az internetes önkitöltési lehetőséggel azt 2022. október 17 – 2022. 
november 20. között számlálóbiztos fogja felkeresni otthonában, interjú keretében történő válaszadási lehetőséggel. 

PÓTÖSSZEÍRÁS: 2022. november 21-2022. november 28. a település jegyzőjénél jelentkezve tehet ennek eleget.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!
Népszámlálási kérdőívet KI KELL TÖLTENI életkortól és állampolgárságtól függetlenül 

mindenkinek, aki Magyarországon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön 
tartózkodnak, azon Magyarországon élő külföldiekről, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
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Bursa Hungarica – pályázat

Huber Ferencné köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Levél Község Önkormányzata 
csatlakozott a szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatási hallgatók 
támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica

„A Típusú” Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat-

hoz 2023. évre

A pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

a képzésre vonatkozó keretidőn belül, 
teljes idejű, (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat. Az ön-
kormányzat 5000 forint/hó összeggel 
támogatja a pályázókat. 

A pályázat beadásához pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek eléré-
se: http://www.eper.hu/eperbursa/

play/playbelep.aspx
A személyes és pályázati adatok fel-
töltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a kötelező 
mellékletekkel együtt kell benyújta-
ni a települési önkormányzatnál.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának 
határideje:
2022. november 3.

Kiss Béla
polgármester 

 Huber Ferencné, Eta néni 
2022. augusztusában ünnepelte 90. 
születésnapját. A jeles alkalomból 
lánya, és unokái segítségével goblein 
kiállítást szerveztünk a kultúrház-
ban Eta néni alkotásaiból. Eta néni 
számára a gobelin készítés nem is 
hobby, hanem életforma.  Csendéle-
tek, tájképek, portrék és más külön-
legességek kerülnek ki kezei közül. 

Több száz alkotása közül nagyon ne-
héz volt kiválasztani azokat, melye-
ket a kiállítóteremben elhelyeztünk. 
A kiállításmegnyitó remek alkalmat 
teremtett arra, hogy Eta nénit az ön-
kormányzat nevében is felköszöntsük 
születésnapján. A rendezvényen meg-
telt a kultúrház terme, nagyon sok 
rokon, barát és ismerős látogatott el a 
megnyitóra. 

A programot Németh Erzsébet vers-
mondó és a Levéli Harmonikások szí-
nesítették, akik eljátszották az ünne-
pelt kedvenc nótáit is. 

A település lakossága nevében jó 
egészséget és további boldog éveket 
kívánunk Eta néni részére! 

Kiss Béla 
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Képviselő-testületi ülésekről
 A Képviselő-testület a Hír-
Levél 2022. II. negyedéves számá-
nak megjelenése óta 3 alkalommal 
ülésezett és az alábbi napirendi pon-
tokat tárgyalta:

A Képviselő-testület 2022. június 
1-i ülésének napirendje
1./ Önkormányzati telekértékesítési 
pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
2./ Telekértékesítési pályázati felhívás 
módosítása 
3./ Zöldterület kezelés, parkgondozó 
feladatok ellátásának betöltésére ál-
láshirdetés

A Képviselő-testület 2022. július 
18-i ülésének napirendje
1./ Egyesületek beszámolója az Ön-

kormányzattól 2021. évben kapott tá-
mogatás felhasználásáról
2./ Szociális tüzelőanyag pályázat be-
nyújtása
3./ Magyar Falu Program útépítés pá-
lyázat
4./ Magyar Falu Program útépítés pá-
lyázat műszaki ellenőrzése
5./ József Attila- Alsófő utca csomó-
pont járdafelújítása
6./ Csomag automata telepítése
7./ Lakóutca elnevezése
8./ Lomtalanítás elszámolása
9./Mosonmagyaróvári Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. 
évi beszámolója
10./ Mosonmagyaróvári Térségi Tár-
sulás 2021. évi beszámolója
11./ Mosonmagyaróvári Térségi Tár-

sulás kérelme
12./ Ipari mosogatógép beszerzése az 
óvoda részére
13./ Óvodai csoportlétszám növelés
14./ Egyéb önkormányzati elismeré-
sek adományozása-fedezet biztosítása
15./ Telekértékesítés
16./ Étkezési térítési díj emelés

A Képviselő-testület 2022. július 18-i 
ZÁRT ülésének napirendje
1./ Községi elismerések odaítélése 
(Levél Díszpolgára, Levél községért) 

A Képviselő-testületi ülések jegy-
zőkönyvei, határozatai és az előter-
jesztések elérhetőek Levél község 
honlapján – www.level.hu – az ÖN-
KORMÁNYZAT menüpont alatt. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Tisztelt Levéli Lakosok!

Levél Községi Önkormányzat 2015. januárjától biztosít ingyenes jogi tanácsadást a lakosság részére.
A tanácsadás ellátására vonatkozóan önkormányzatunk 

dr. Palatinus János ügyvéddel
kötött megbízási szerződést.

A tanácsadás helye: Levéli Polgármesteri Hivatal dísztereme.

Az ingyenes jogi tanácsadás havonta két alkalommal,
hétfői napokon 15:00-17:00 közötti időpontban vehető igénybe.

Időpontok 2022. decemberéig:

- október 3, 17.
- november 7, 21.

- december 12. /decemberben 1 alkalom lesz/

Forduljanak bizalommal dr. Palatinus János ügyvéd úrhoz!

Tisztelettel:
Kiss Béla, polgármester

Jogi tanácsadás
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Óvoda és Bölcsőde 2022. III. negyedév
Májusban megtar-
tottuk hagyományos 
gyereknapunkat. Idén 
egy egész hetet szen-
teltünk a gyerekeknek. 
Volt légvár, ügyességi 
játékok, bábszínház, 

tűzoltó bemutató a helyi Önkéntes 
Tűzoltók jóvoltából. Köszönjük Máté 
Péternek a csokoládét, amit a gyere-
keknek hozott. Pintér Tiborné körzeti 
megbízott rendőr a nagycsoportosok-
nak beszélt a helyes kerékpáros köz-
lekedésről, bemutatta a rendőrautót, 
felszereléseit, illetve az óvoda összes 
gyermeke részére hozott láthatósági 
mellényt, karkötőt és egyéb ajándéko-
kat. Köszönjük szépen. Május 28-án a 
kultúrház nagytermében ünnepélyes 
keretek között elbúcsúztak a nagy-
csoportosok. Ők szeptemberben már 
az iskolában kezdik a tanévet. Június 
1-től átálltunk a nyári napirendre, 
ami azt jelenti, hogy összevont cso-
portokkal működtünk. Július 26-án 
két hétre bezárt az óvoda és megkez-
dődött a nagytakarítás. 
Idén is folytatódott az udvar fejlesz-
tése. Felülvizsgáltuk az udvari játéko-
kat, a hibákat kijavíttattuk. A nagy-
takarítás alatt a kivágott hársfákból 

faragott gombák festése is elkészült, 
így nyitáskor már teljes pompájukban 
fogadták a gyerekeket. Egy új udva-
ri játék beszerzését is lehetővé tette 
az önkormányzat, mely hamarosan 
megérkezik. Köszönjük szépen.
 
A 2022/23-as nevelési évben a meg-
szokottnál jóval több gyermek kezdi 
meg az évet. A településre folyamato-
san költöznek fiatal családok, így vár-
hatóan a létszám az év során változni 
fog. Ennek következtében szükséges-
sé vált plusz asztalok, székek és ágyak 
beszerzése is. A szeptemberi kezdő-
létszám 82 fő.
Csoportlétszámok alakulása:
Kiscsoport: 25 fő
Középső: 27 fő
Nagycsoport: 30 fő    
      
Augusztus 31-én az óvodából átkísér-
jük a kis elsősöket az iskolába a tanév-
nyitó ünnepségre. Ezzel végleg lezárul 
számukra az óvodás élet. Kívánunk 
nekik sok sikert az iskolához.
A bölcsődében is zajlott az élet. Ott is 
volt gyereknap ugráló várral, karate 
bemutatóval, hozzájuk is ellátogattak 
a tűzoltók és a rendőrök is. Köszönjük 
mindenkinek, akik valamilyen for-

mában segítették a rendezvényt és je-
lenlétükkel mosolyt csaltak a gyerme-
kek arcára. Júniusban évzáró- ballagó 
ünnepséget tartottak, melyen a gyere-
kek az év során tanult mondókákból, 
versekből és dalokból álló csokrot 
mutattak be. 4 kisgyermek ballagott el 
a helyüket betöltő gyermekek hama-
rosan megkezdik a beszoktatást.

Köszönjük az eddigi felajánlásokat 
mind az óvoda mind a bölcsőde részé-
re. (székek, járművek, egyéb játékok)

A tanévkezdéshez mindenkinek jó 
egészséget és kitartást kívánok.

Boros Csilla
óvodavezető

A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
 Június 15-én, szerdán vé-
get ért a 2021/2022. tanév. Nyol-
cadik osztályos tanulóink június 
18-án, szombaton búcsút vettek 
iskolánktól. Mind a tizenöten to-
vább tanulnak, többségük az első 
helyen megjelölt középiskolába 
nyert felvételt.  

A tanévzáró ünnepélyt június 21-én, 
kedden tartottuk. Iskolánk összesített 
tanulmányi eredménye a 2021/2022. 
tanév végén 3,93 lett. Az alsó tagoza-
ton 7 tanuló kitűnő, 10 diák pedig je-
les tanulmányi eredményéért vehetett 
át jutalomkönyvet. 

Intézményünk a nyári szünetben is 
igyekezett hasznos elfoglaltságot, 
programokat biztosítani diákjai 
számára. Tanulóink három tábor-
ban is részt vehettek a nyáron: jú-
nius 27. és július 1. között a német 
népismereti és hagyományőrző tá-
borban, július 11. és 15. között a 
német tánc- és zenetáborban, au-
gusztus első hetében pedig a már 
hagyományos doborgazi táborban. 
Emellett a települési önkormányzat 
– pedagógusaink közreműködésé-
vel – 3 héten át biztosította a nyári 
napközi keretében a gyermekfel-
ügyeletet is. 

Őrizzük a sváb hagyományokat

A Kisalföld napilap is beszámolt róla, 
hogy június végén 24 alsó tagozatos 
kisdiákunk tölthetett el öt tartalmas 
napot a helyi német nemzetiségi ön-
kormányzat jóvoltából, iskolánk nyelv-
tanárainak vezetésével a német népis-
mereti és hagyományőrző táborban. 

A diákcsoport először a Levéli Sváb 
házba látogatott el, ahol a kiállított 
régi tárgyakat és emlékeket Máté Ta-
másné mutatta be a tanulóknak, akik 
ezt követően kisebb csoportokban 
felkeresték a község sváb emlékeit, 



2022.III. negyedév
HÍR-LEVÉL

7

épületeit. Tompa Lajos jóvoltából 
traktoros kirándulás keretében ellá-
togattak a hegyeshalmi német tájház-
ba is, ahol Csernő Lászlóné, a helyi 
német önkormányzat elnöke fogadta 
a csapatot. Itt is bepillantást nyer-

hettek a németség múltjába, a régi 
használati tárgyakba. Ahogy Tatán, a 
Német Nemzetiségi Múzeumban is, 
ahol Mindennapi kenyerünk címmel 
egy színvonalas interaktív előadás 
részesei lehettek a tanulók. Kedden 

ellátogatott a táborba a Katolikus 
Karitász játszóbusza is. A szervezet 
önkénteseinek segítségével a diákok 
sok élményhez, új ismerethez ju-
tottak. A táborozók kipróbálhatták 
a hímzést, a kosárfonást és Szitás 
Gergely bőrdíszműves vezetésével 
karkötőket és medálokat készítet-
tek. Kézműves foglalkozás keretében 
ajándékdobozok és gyöngydíszek 
is készültek. Az utolsó napon a he-
lyi szakosztály közreműködésével a 
gyerekek kipróbálhatták az íjászatot 
is. Németh Csaba segítségével pedig 
fűszer- és gyógynövényekkel ismer-
kedtek a táborozók.
 
A népismereti és hagyományőrző 
tábor megvalósítását 400 ezer forint-
tal támogatta a Miniszterelnökség a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n ke-
resztül, amit a Levéli Német Nemzeti-
ségi Önkormánytat 100 ezer forinttal 
egészített ki, így a táborban minden 
tanuló díjmentesen vehetett részt.

8. osztályosok tablója 2022.
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Német tánc- és zenetábor

A Levéli Kultúrház adott otthont jú-
lius második hetében iskolánk német 
nemzetiségi tánc- és zenetáborának, 
amelyen tizenkilenc kisdiák vett részt 
nagy lelkesedéssel és örömmel. 
Nagy Adélka tanárnő, a tábor szak-
mai vezetője több német éneket és 
táncot is megtanított a táborozó gye-
rekeknek, amelyekből a táborzárásra 
egy kis műsor is összeállt, amit a gye-
rekek bemutattak a szülőknek, hozzá-
tartozóknak. 

Csütörtök délelőtt Schmidt Róbert lá-
togatott el a táborba, aki a harmonika 
működését mutatta be a gyerekeknek, 
délután pedig a Levéli Harmonikások 
néhány tagja szolgáltatott vidám ze-
nét a csoportnak. Csütörtök délután 
a Heideboden Énekkar adott színvo-
nalas műsort a táborozó gyerekeknek 
Czibikné Németh Márta vezetésével.   
A tánc- és zenetanulás közben külön-
böző kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt a tanulók. Többek között 
ütőhangszert, ajándékdobozt, hang-
szerfüzetet és kulcstartót készítettek. 
Pénteken délelőtt pedig három cso-
portban egy játékos vetélkedő kere-
tében ismételték át a héten tanult új 
ismereteket.
Az egyik legnagyobb élmény a kedd 
délelőtti traktoros kirándulás volt, 
amikor Tompa Lajos szállította a cso-
portot Albertkázmérpusztára, ahol a 
Lapos Csokoládé Kft. Élménypajtá-
jában a csokoládékészítés rejtelmei-
vel ismerkedhettek meg a kirándulás 

résztvevői, sőt szakszerű segítséggel 
egy ún. ChocoCard-ot is készíthettek.  
A tábor megvalósítását 300 ezer fo-
rinttal támogatta a Miniszterelnökség 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n 
keresztül, amit a Levéli Német Nemze-
tiségi Önkormánytat 100 ezer forinttal 
egészített ki, így a táborban minden 
tanuló díjmentesen vehetett részt. Sőt, 
meglepetésként minden táborozó egy 
ajándékpólóval térhetett haza.
 
Tizennyolc elsős kisdiák

Az új tanévben 116 tanuló nevelését-
oktatását végzi intézményünk. A tan-
évnyitón külön köszöntöttük 18 első 
osztályos kisdiákunkat, akiket egy kis 
ajándékkal, a német nyelvterületen 
hagyományos, édességet, apró aján-
dékokat tartalmazó iskolatölcsérrel, 
az ún. Schultüte-vel és egy kitűzővel 
ajándékoztunk meg iskolakezdésük 

alkalmából. 
A nyáron néhány személyi változás 
is történt intézményünkben: Sza-
bó Eszter tanítónő augusztus 22-től 
szülési szabadságát tölti. A helyére 
Feiler-Lévai Anett tanítónő érkezett, 
aki napközis nevelőként és az ún. 
készségtárgyak tanítójaként Boros Jó-
zsef tanító úr munkáját segíti az első 
osztályban. 

Kovács Gábor tanító az új tanévben 
már csak informatikát és digitális kul-
túrát tanít iskolánkban, ugyanis két 
mosonmagyaróvári intézményben is 
ő tanítja ezeket a tantárgyakat. Pén-
teki napokon új rajztanár, Nagy Rita 
tanárnő segíti a munkánkat a felső 
tagozaton. A negyedik osztály veze-
tésére Nagy Adélka tanárnő kapott 
megbízást, a felső tagozatba lépő ötö-
dik osztályt pedig Resch Erzsébet ta-
nárnő vezeti.
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A nyáron a Győri Tankerületi Köz-
pont kifesttette a tornacsarnok teljes 
épületét, ám a régóta várt és szükséges 
padlóburkolat-csere sajnos forráshi-
ány miatt nem valósult meg. Sikerült 
kifestetnünk az 5. osztály tantermét 
és az aulát is, ami új arculatot kap.

Farkas János
intézményvezető

Cinema Sziget

Augusztus 1-jén 44 tanulóval és 8 
GYÖK-ös segítővel vágtunk neki az 
egy hetes táborozásnak, mely idő alatt 
a mesefilmek világában kalandoz-

tunk. Nevünk is ehhez kapcsolódott: 
CINEMA SZIGET. Hagyományaink-
hoz híven már 1. nap kialakultak a me-
sékről elnevezett csapatok, akik pénte-
kig együtt versengtek és rendezhették 
meg a záró vetítésre kisfilmjeiket. 
Napi szinten kaptak a mozik világával 
kapcsolatos feladatokat a jelmezter-
vezéstől, plakátkészítéstől a filmfor-
gatásig. Mivel az időjárás kegyes volt 
hozzánk, szünetekben naponta több-
ször strandoltunk és esténként a kert-
mozi sem maradt el.
Kedden a levéli sárkányhajósok jóvol-
tából evezéssel vezethettük le a feles-
leges energiánkat, végre idén napsü-
tésben. Köszönjük segítségüket!
Az éjszakai túra mindig táborozásunk 

egyik fénypontja, ami most is nagy él-
mény volt, mindenkinek más okból, 
hiszen a sötét erdőben sétálgatni nem 
megszokott elfoglaltság.

A gyorsan eltelt napok után a péntek 
esti zárópartyn ámulattal tapasztal-
tuk, hogy a stábok, mentoraik segít-
ségével, felnőtteket megszégyenítő 
kisfilmeket készítettek, amiben min-
denki szerepet kapott.

Ezúton köszönöm Weisz Szilvia, Bu-
dai Róbert, Radák Tamás és a GYÖK 
munkáját, az Önkormányzat és a 
Vady Italdiszkont támogatását!

Tolnai Szabolcsné

Gyök hírek III. negyedév 2022

Jubileumi kézműves tábor

10. alkalommal szerveztük meg tá-
borunkat, ahová több mint 20 fő je-
lentkezett, ami egy tökéletes létszám a 
közös barkácsoláshoz! 

,,A héten már sok mindent csinál-
tunk.” - mondja a tábor hivatalos in-
dulója is.
De a péntek sem volt laza. Délelőtt 
barkácsoltunk, és azért sikerült még 
pár “Alszik a várost” is lejátszanunk. 
Délután a kicsik is próbáltak az esti 
a műsorukra, és mi is készültünk a 
meglepetés fellépésre.
A záró bulira szép számmal jöttek el 

családok, ahol felléptek táborozóink, 
és mi Gyökösök is. Felvágtuk a szü-
linapi tortáinkat is. Sütögettünk, ját-
szottunk, beszélgettünk, énekeltünk 
együtt.
Nagyon köszönjük a sok segítséget és 
támogatást, amit 10 év alatt kaptunk! 
Köszönjük Blümel Ottónak, a Levél-
kert Kertészetnek, Czinege Tündé-
nek, a Mosonmagyaróvári rendőrök-
nek, Moldován Rebekának és még 
megannyi személynek.

Még sok minden vár ránk. Reméljük 
továbbra is ilyen sok segítséget ka-
punk, és ekkora érdeklődéssel várják 
programjainkat!
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Roll-Up

A #newpartychipants pályázaton be-
lül sikerült egy régi álmunkat teljesí-
teni, Tolnai Boglárka segítségével el-
készült a Rol-Up-unk.

Országos Találkozó Levélen

2022. június 27-29
Kezdjük a legelején: 2021-ben meg-
hívtak minket egy kisebb országos 
találkozóra Zalaszentgrótra, ahová a 
gyulai, orosházi, bordányi, pécsvára-
di és levéli Gyermek és/vagy Ifjúsági 
Önkormányzatok képviselőit várták. 
Sajnos Gyula mégsem tudott eljönni, 
így ezzel az 5 településsel ismerked-
tünk, tapasztalatot cseréltünk, na meg 
persze hatalmas barátságokat kötöt-
tünk. Na de a találkozó elején még 
senki nem sejtette, hogy lesz ennek 
folytatása, míg nem Evelin, Pécsvárad 

egyik elnökségi tagja, és jó magam 
(Kevin), az egyik rövid kis szünetben 
beszéltük, hogy mi lenne, ha a 2 te-
lepülés közösen összedobna egy ta-
lálkozót. Persze tudtuk, hogy nagyon 
sok pénz és munka, ezért sem éltük 
bele magunkat, hogy ez sikerülhet. 
Na de ez a kis beszélgetés elért a drága 
felnőtt segítőinkhez, igaz kicsit más-
képp, de sebaj, ennek köszönhetően 
a találkozó végére már Kis Löszös 
(Pécsvárad felnőtt segítője) egy tervel 
állt elő. A terv az volt, hogy az 5 te-
lepülés közösen bead egy pályázatot. 
A pályázat címe a #newpartychipants, 
magyarul új résztvevők címet kapta. 
A név kötelez, így a lényege az volt, 
hogy tagokat és résztvevőket szerez-
zünk a saját önkormányzatunkba. A 
programsorozat kezdete egy 3 napos 
gyűlés volt Pécsváradon, ahol min-
dent megtudtunk, és amit lehetett 
átbeszéltünk. Ez után minden csapat 
helyben készített egy saját népsze-
rűsítési programot, ami nálunk az I. 
GYÖK Bál lett, és meghozta a gyü-
mölcsét: sok új emberhez elértünk, és 
az aktív létszámunk a duplájára nőtt.
Minden település a saját igényeinek 
megfelelően megvalósította az elkép-
zeléseit, és az Országos találkozó volt 
a befejező része a pályázatnak. Ter-
mészetesen próbáltunk több telepü-
lést is elhívni a rendezvényünkre, így 
jött el a fő településeken kívül Gyula, 
Jánossomorja, Győr és Fertőrákos. 
Az országos találkozó célja az volt, 
hogy bemutassuk egymásnak az el-
ért eredményt és sok tapasztalatcserét 
vigyünk végbe. Illetve nagyon sok új 
barátra tehessünk szert. A 3 nap alatt 

volt itt minden: vetélkedők, óriási ka-
jálások, fantasztikus beszélgetések, 
hatalmas bulik, torta evés és még so-
rolhatnánk. 
Hatalmas lecke volt ez a mi csapatunk 
számára, sajnos nem csak jó tapasz-
talataink voltak, hanem volt egy-két 
nehézség is.
Ezzel a programmal le is zártuk az 5 
fő település közös munkáját. Valószí-
nűleg így öten már nem dolgozunk 
együtt, de biztos, hogy még több régi és 
új településsel is össze fogunk fogni és 
közös munkáink is lesznek! Már több 
helyről is jelezték, illetve mi is jeleztük 
feléjük, hogy szeretnénk találkozni.
Így Fertőrákos, a jelenleg legfiatalabb 
Gyermek Önkormányzat és mi, akik 
Magyarországon a legöregebbek, biz-
tos, hogy fogunk még együtt dolgozni. 
Mi visszük a tapasztalatot, ők pedig 
újra megmutatják nekünk azt a kezde-
ti energiát, örömöt és akaratot, ami az 
egyik legfontosabb a munkánkban!
Bordány és Levél tárgyalt arról is, 
hogy a kialakult kapcsolatot a későb-
biekben is ápolni szeretnék. 
Jánossomorja elhívott minket egy 
több napos rendezvényre.
Orosházával még nem volt ilyes fajta 
beszélgetésünk, de szoros kapcsolatot 
ápolunk, és már eddig is sok jót taní-
tottunk egymásnak, és tudom, hogy 
még biztos tudnánk is tanítani egy-
másnak (Illetve hamarosan hivatalos 
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egyenpólót is küldenek, ami egy fan-
tasztikus gesztus).
Na és ne feledkezzünk meg a drá-
ga testvérünkről, Pécsváradról sem, 
akivel a legszorosabb a kapcsolatunk, 
így velük még biztosan lesznek közös 
meglepetéseink.
Köszönjük az Országos találkozón 
való segítséget: 
Boros Csillának és Weiszdorn László-
né Erzsi néninek, Tompa Lajosnak és 
Fehér Attilának, Borsody Zsoltnak és 
Bozsaki Szilvinek, Smidt Benedeknek 
és Győri Tibinek, az iskolai menza 
dolgozóinak, na és persze Moldován 
Rebekának. 
Külön köszönjük az összes résztve-
vőnek az aktivitást, a falu lakóinak a 
türelmet, és a jókívánságokat! 
Még csak fél év telt el az évből, de már 
jó pár nagy meglepetést felfedtünk. De 
van még a tarsolyunkban, úgyhogy fi-
gyeljék fészbuk oldalunkat és plakátja-
inkat, még lesz mire rácsodálkozni. 

Ui: A #newpartychipants pályázat 
eredményeiről egy infó grafika is 
készült, mely megtalálható fészbuk 
oldalunkon - www.facebook.com/
leveligyok - és községünk honlapján 
– www.level.hu – is.

Doborgazi tábor

Segítőként ismét részt vehettünk az 
iskola nyári táborában, a Dunaszigeti 
Gyermektáborban.  
Az idei tábor neve: CinemaSziget volt, 
témája pedig minden, ami a mozival 
és a mesékkel kapcsolatos. A táboro-
zókat csapatokba osztottuk, minden 

csoport kapott egy filmet, ami alapján 
dolgoztak a hét folyamán. Kellet pla-
kátot készíteni, jelmezt tervezni, vol-
tak kvíz kérdések is és az utolsó napra 
minden csapat készített egy filmelő-
zetest a saját filmjéről. Persze sokat 
játszottunk és még többet fürödtünk, 
mert fantasztikus időnk volt. 
Nagyon szépen köszönjük a Levél 
Dragon csapatának, hogy eljöttek 
hozzánk idén is és most már végre 
szép időben is sárkányhajózhattunk. 
Tartalmas, élményekben dús hetet 
tölthettünk együtt Doborgazon, alig 
várjuk a jövő évet is!
A táborról készült fotók és a csapatok 
rövid filmjei is megnézhetők fészbuk 
oldalunkon.

Traktornap Gyök szemmel

Idén, jóval nagyobb csapattal álltunk 
neki a munkánknak. Reggel 7 órától 
csapatunk egy része már készült a 
traktorok regisztrálására. 
10 órától jött a csapat másik része és 
elkezdtünk kipakolni a munkákhoz. 
Nagy nehezen sikerült asztalt sze-
reznünk, és már egy szép hosszú sor 
várta, hogy végre beülhessen egy csil-
lámtetkóra, arcfestésre vagy egy haj-
fonásra. A nap folyamán traktorrajzo-

ló versenyt is hirdettünk, 8 gyönyörű 
rajz jött össze. 
Nagyon jó hangulatban telt az egész 
munka. Több gyökös is megtanult ar-
cot festeni, úgyhogy végre már ebből 
sem lesz hiány.
Köszönjük a sok segítséget a hajfo-
násnál Szelecz Zoénak és Mihályi 
Hannának, az arcfestésnél Kovács 
Biankának, Nagy Alexia Kiarának és 
Gyürü Aminának. És mindenkinek 
köszönjük a kitartást a sorban állásnál 
és a sok támogató szót is. 

Csapat összetartás 

Idén sikerült eljutnunk egy 2 éjszakás 
3 napos csapatépítőre. 15-en indul-
tunk útnak, 7-en biciklivel a gyengék 
pedig a sportbusszal. Körülbelül délre 
ki is ért az egész csapat.
Pihentünk egyet, majd nekiálltunk a 
kajának. A fiúk fát vágtak, a többiek 
hagymát meg húst és a többit ... 
Este beszélgettünk, dolgoztunk egy 
kicsit, majd jöhetett a pletyka party, 
hajnalig nyomtuk. 
Másnap reggeli után a vízben voltunk, 
délelőtt beszéltünk a választásról és a 
szülinapról, majd ismét pancsoltunk 
egyet és nekiláttunk a pizza sütésnek. 
A tésztáját este két fiú már begyúrta, 
így a pároknak már „csak” ki kellett 
nyújtani, rátenni a feltétet és megsüt-
ni. Nagyon finomak lettek.
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Azon kívül sokat játszottunk, jó volt a 
hangulat és nagyon jó a csapat. 
Hamarosan választás és a 30. szülinap, 
úgyhogy sok munka vár még ránk. 

Kertmozi

Kicsit kevesebben jöttek el a nyárzáró 
kertmozira, mint máskor, de nagyon 
jó időben, jó hangulatban telt az este. 

Szociális tüzelőanyag
Levél Község Önkormányzata csatlakozott a Belügyminisztérium, „Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcímre meghirdetett pályázathoz.

A támogatást, Levél Községi Önkormányzathoz benyújtott kérelem, valamint a jövedelem igazolások alapján, a szociális 
helyzet figyelembevételével, Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-, Családvédelmi és Ifjúsági Bi-
zottsága bírálja el. A szükséges nyomtatvány beszerezhető a Levéli Polgármesteri Hivatal földszinti irodájában.

A kérelem benyújtásának határideje:
2022. december 1.

Kiss Béla
polgármester
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Őszi – téli programajánló 2022

Néhány kiegészítő információ a programtervhez:

- Idén 200 éves az 1-es Főút melletti kőkereszt. Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, áhítat lesz 
a keresztnél, melyet Butsy Lajos plébános celebrál. Rossz idő esetén a Katolikus templomban lesz;
- A Civil Napot a Tűzoltó Egyesület szervezi, téma: Füstbe ment terv;
- Az Idősek Napja október 16-án (vasárnap) lesz a Kultúrházban 15.00 órai kezdettel, ahol Köszöntő műsort ad az óvo-
dások Kisvakond csoportja, majd Karsai Klára és Kőszegi Németh József vidám műsora szórakoztatja a vendégeket. Ezt 
vacsora és mulatság követi, melyhez a talpalávalót Futó Gábor húzza.
Minden időskorú levéli lakost szeretettel várunk!
- Az október 21-i koszorúzás után “A rendíthetetlen hitű hazafi” - 30 éves a Gulyás Lajos emlékszoba. Múltidézés Simon 
Zsuzsanna ‘56-os emlékmegőrzővel a református imaházban.
- Az ünnepi sakkverseny - Dr. Lébényi Béla emlékverseny – versenynap torlódások miatt idén október 22-én, szomba-
ton kerül megrendezésre.
- az őszi iskolai szünet az eddig szokásostól eltérően október 31-től november 4-ig tart.

A programtervet folyamatosan frissítjük, így kérjük a szervezőket, hogy az új programokat vagy a programváltozásokat 
jelezzék a Kultúrházban: kulturhaz@level.hu
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XII. LEVÉLI VETERÁN TRAKTOR TALÁLKOZÓ ÉS CSALÁDI NAP 

 Fantasztikus hangulatban, 
soha nem tapasztalt hatalmas ér-
deklődés mellett, színvonalas prog-
ramokkal körítve került megren-
dezésre 2022. augusztus 12-13-án 
községünk legnagyobb rendezvé-
nye, a XII. Veterán Traktor Találko-
zó és Családi Nap.       

A pénteki szakmai napon értékes és 
élvezetes előadásokat hallhattak a 
résztvevők, majd örömünkre levéli 
társulatok előadásai tették feledhetet-
lenné az estét.
A szombati nap a traktorok felvonulá-
sával kezdődött, majd óriási fesztivál 
hangulattal folytatódott. 
A két nap folyamán élvezhettük Gás-

pár Laci, Greznár Zoltán és cigányze-
nekara, a Mofém Fúvószenekar, Ma-
tyi és a Hegedűs, valamint a Bowly 
Roll zenekar koncertjeit. 

A két nap hű volt az esemény nevéhez, 
igazi családi napi programok zajlottak 
a Május 1 Liget parkban. Örülünk, 
hogy nagyon sok ember számára tud-
tunk örömteli perceket, és önfeledt 
kikapcsolódást biztosítani. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a 
támogatóknak, hogy évek óta a prog-
ramsorozat mellé állnak, megköny-
nyítve ezzel a szervezők munkáját, és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy színvona-
las és értékes produkciókat láthasson 
a levéli és a környékbeli közönség.

A szavak helyett a rendezvényről be-
széljenek inkább a képek:     

Kiss Béla
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Evangélikus egyház hírei
Evangélikus lelkészünk, Kiss Miklós 
esperes úr nyugdíjba vonult 2022. 

szeptember 1-vel. A levéli Egyház-
község tagjai augusztus 21-én az Is-

tentisztelet végén köszöntek el a 37 
éve Levélen is szolgáló lelkészüktől. 
Isten áldását kérték és jó egészséget 
a nyugdíjas éveire, melyet szeretett 
családjában tölt el. Egyházközségünk 
presbiterei és tagjai remélik, hogy he-
lyettesítő lelkészként még szolgál a 
templomunkban. Az Istentisztelet ke-
retében Levél Községi Önkormányzat 
részéről Szakál Gyula képviselő úr és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Domonkos Sándor elnök úr 
is elköszöntek az esperes úrtól, min-
den jót kívántak neki és a családjának, 
majd átadták az ajándékaikat.
Új lelkészünk, Farkas Ervin szept-
ember 1-től szolgál az Egyházközsé-
günkben. Minden vasárnap 9 órakor 
van Istentisztelet a templomunkban.

Máté Tamásné

Beszámoló a Levéli Nyugdíjas Klub III. negyedévéről 2022.

 A járványidőszakon túl – re-
méljük – a bőség zavarával küszkö-
dünk. Számtalan rendezvényt tudha-
tunk magunk mögött. 

Május 24-én tartottuk meg a Humor-
fesztivált, amelyen 160 fő vett részt, 
16 csapat szerepelt fergeteges sikerrel. 
A résztvevők egész napos ellátásban 
részesültek, kínáltuk őket minden 
földi jóval. Kérés volt, hogy „jövőre, 
veled, ugyanitt”.
Június 8-án Nemzetközi Tízpróba 
volt Mosonszolnokon, ahol az idősek 
körébe népszerűsítették a teremspor-
tot. Jó hangulatban, de délutánra kis-
sé elfáradva tértünk haza.
Június 13-án kaptunk egy felkérést a 
Flesch Művelődési Központba az Okay 
Dance Táncstúdió gálájára. Itt mutat-
tuk be a legutoljára tanult táncunkat, 
amely fergeteges sikert aratott úgy a 
fiatalok, mint az idősek körében is.
Június 22-én Biczó partit rendezett 
a Mosonmagyaróvár és Környéke 
Nyugdíjas Egyesület. Ismételten a mi 

nyugdíjas csapatunk remekelt a főzés-
ben. Pácolt tarját kínáltunk kenyérrel 
és savanyúsággal, mely az elsők kö-
zött, pillanatok alatt elfogyott. Tagja-
ink csaknem teljes létszámmal jelen 
voltak, örülök, hogy egy kellemes na-
pot sikerült szerezni a klub tagjainak.
Július 9-én az „Életet az éveknek 
Nyugdíjas Egyesület” által szervezett 
Büki aratáson 9 fővel vettünk részt, 
ahová már évek óta vissza járunk, és 
azt a kedves, kellemes fogadtatást, 
amit ezek az emberek nyújtanak, 
örömmel fogadjuk és szívesen gondo-
lunk vissza az ott eltöltött órákra.
Augusztus 8-án volt a Mosonma-
gyaróvár és Környéke Nyugdíjas 
Egyesület 15. kistérségi találkozó-
ja. Az ünnepi köszöntő után abban 
a megtiszteltetésben részesültünk, 
hogy tánccsoportunk előadhatta a 
Honfoglalás dalra készített táncát. 
Egy finom ebédet fogyaszthattunk el 
hazajövetel előtt.
Augusztus 12-13-án volt a XII. Levé-
li Veterán Traktortalálkozó és családi 

nap. Egyesületünk pénteken lángos 
sütéssel vett részt, szombaton pala-
csinta árusítással. 12-én a tánccsoport 
szerepelt 2 tánccal, melyek előadása 
nagyon jól sikerült, de a legújabbnak 
volt fergeteges sikere. Másnap, 13-án 
reggel a kenyérszentelésen vettünk 
részt, délután az ünnepi köszöntő 
után ismételten helyt kapott az ün-
nepi táncunk. Az ünnepség végén a 
szentelt kenyér szétosztása volt a fel-
adatunk. A falu összes díjazottjának – 
külön kiemelve a mi tagjainkat Földes 
Lászlónét és Patakiné Jarkovits Már-
tát - szívből gratulálunk.
Augusztus 16-án az „Életet az évek-
nek Nyugdijas Egyesület” szerve-
zésében Budapesten jártunk. Meg-
tekintettük idegenvezetéssel a Pesti 
Vigadó épületét, meghallgattuk Ger-
gely Róbert nagyszerű előadását, és 
egy órát hajókáztunk a Dunán szép 
napsütésben.

Domonkosné Eta
Klubvezető
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Levél Barátainak Egyesülete hírei

Június 3-án tartott Nemzeti Összetar-
tozás Napja megemlékezésén részt 
vettünk és koszorút helyeztünk el az 
emlékműnél.  
Június 13-án vezetőségi ülést tartot-
tunk, amelyen megbeszéltük a soron 
következő időszak feladatait, többek 
között a 3 napos kirándulással, az 
iskolai tanulók jutalmazásával kap-
csolatos teendőket, az idei pályázati 
kiírásokat és javaslatot tettünk önkor-
mányzati elismerésre. 
Évek óta a levéli iskolánk két tanulóját 
megajándékozzuk a közösségi mun-
kájukért, jó tanulmányi eredményei-
kért a tanév végén. Az iskola tanárai 
javaslata alapján kapnak az egyesü-
letünktől ajándékutalványt és emlék-
lapot. A nyolcadikosok ballagásán 
Herlicska Hella nyolcadikos tanuló 
5000 Ft-os utalványt vehetett át. Gra-
tulálunk a jó munkájához, és a követ-
kező évekre is jó tanulást kívánunk. 

Évzárón a negyedikes Rális Dorothea 
3000 Ft-os utalványt és emléklapot 
kapott a négy év jó munkájáért. To-
vábbi jó tanulást kívánunk! 
Sváb ház előtti szekeret is feldíszítet-
tük egynyári virágokkal. A kocsi újra 
festését felajánlotta Boros József tanár 
úr. Augusztusban vettünk festéket és 
így a tanár úr széppé varázsolta, amit 
ez úton újra köszönünk.
Túrkálóban lévő használt ruhákból és 
cipőkből több mint 10 zsáknyit tud-
tunk Kocsra és Bakonyszentlászlóra 
küldeni az ott élő rászorultak részére. 
A kapu alatt lévő ruhaelvitel jól mű-
ködik. Sokan találnak maguk részére 
ruhákat és egyéb dolgokat. Szeretném 
felhívni a figyelme arra, hogy a válo-
gatás során a ruhákat tegyék rendben 
maguk után, hogy a következő ér-
deklődő is tudjon kulturált módon, 
örömmel keresni. Köszönjük a meg-
értésüket és a gondos keresést!
Július 5-én vezetőségi ülést tartot-
tunk, ezen megbeszéltük az elkészült 
Kopogtató és LBE logós kulcstartó ki-
hordását az új levéli lakosok számára. 
Beszéltünk még arról, hogy a traktor-
találkozó alkalmából ismét megszer-
vezzük a helyi termék bemutatót és 

kóstolót, és a tóparti pikniket. 
Július 11-15 között az általános is-
kolánkban német tábort tartottak a 
gyerekek részére. Egy napot a Sváb 
házban kezdtek. Megnézték a beren-
dezést, a régi tárgyakat. Akit érdekelt 
az a kezébe is foghatta az ősök által 
használt eszközöket. Minden résztve-
vő jól érezte magát az épületben tar-
tózkodás alatt.
Július 16-án sok tagunk vett részt a 
Népdalkör kirándulásán, mely Vasvár 
és környékén volt. Nagyon szép he-
lyeken jártunk. Köszönjük a vasvári 
könyvtár dolgozóinak a kedves ven-
déglátást és a kíséretüket a környék 
megismeréséhez!
Július 29-31-én volt az egyesület há-
rom napos kirándulása Zalaegerszeg, 
Göcsej, Őrség, Körmend úti céllal. 
Sajnálatos módon viszonylag keve-
sen, 38-an jelentkeztek és utaztak, de 
a hangulat így is nagyon jó volt, jó 
szállást és ellátást kaptunk.
Első nap helyi vezető segítségével egy 
városi séta keretében Zalaegerszeg-
gel ismerkedtünk, utána a Göcseji 
Falumúzeum és a Magyar Olaj- és 
Gázipari Múzeum szabadtéri kiállí-
tásait jártuk körbe. A szállás elfogla-
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lása után a Zalaegerszegi Termálfür-
dőbe áztattuk megfáradt tagjainkat.  
Másnap Őriszentpéteren a termelői 
piacon jártunk, utána a Natura 2000 
Látogatóközpontban néztük meg a 
kiállítást, amely hazánkban újszerű-
en, felnagyított makettekre alapozva, 
az élőlények és a környezet összetett 
kapcsolatrendszerét fókuszba állítva 

mutatja be a lakókörnyezet, az erdők, 
a gyepek és a vizes élőhelyek értékeit. 
Többen az Őrségi Vadászati kiállítást 
is megnézték. Útközben Szalafőre 
tartva megálltunk az őriszentpéteri 
barokk református műemlék temp-
lomnál is. Utána Szalafőre a Pityer-
szeri skanzenbe utaztunk, ahol helyi 
vezető segítségével ismerkedtünk a 
skanzen látnivalóival. Egy kis sétával 
felkerestük a félvad körülmények kö-
zött szabadon élő európai bölényeket 
és eurázsiai vadlovakat is. Szállás-
helyre visszautazva megálltunk Pan-
kaszon, ahol megtekintettük a híres 
szoknyás haranglábat és a mellette 
található kovácsműhelyt is. 

Harmadik nap az utunk Körmend-
re vezetett, ahol Dr. Batthyány-
Strattmann László múzeummal is-
merkedhettünk meg, szintén helyi 
vezető segítségével. A múzeumlátoga-
tás után hazafelé vettük az irányt, de 
közben megálltunk a Szajki tavaknál, 
ahol néhány bátor ember a hideg elle-
nére megmártózott a tóban, a többiek 
eközben csak ettek, ittak, nézelődtek. 
Utána a Sághegy lábánál található Ke-
menes Vulkánpark modern és látvá-

nyos kiállításait néztük meg. Utolsó 
megállónk Celldömölkön volt, ahol 
egy kis fagyizás, fröccsözés vagy sörö-
zés még belefért az időnkbe, mielőtt 
haza indultunk volna. A három nap-
ról további fotók itt találhatók László 
Éva albumában: Őrség 2022 - Google 
Fotók

Augusztus 5-én pénteki napon tar-
tottuk a hagyományos tóparti pikni-
künket. Sokan voltak a találkozón, 
melyen a vacsora nyári disznótoros 
volt. A hús és a kolbász Kovács Lász-
ló támogatásával került a tányérokba. 
Köszönjük a segítséget!

Augusztus 12-13 között tartott Ve-
terán Traktor Találkozó és Családi 
nap alkalmával tartott ünnepségen 
fellépett a Népdalkör és a Huszárkó-
rus is. Egyesületünk a már hagyomá-
nyosnak mondható „Levéli Kiskertek 
csodái” pavilonunkkal vett részt. So-
kan támogatták a programot kertjük 
gyümölcseivel, zöldségeikkel, a be-
főzött finomságaikkal a díszítést és a 
kóstolást. A gyerekek és felnőttek szí-
vesen időztek a szépen “megterített” 
standunknál. A lekváros kalács, zsíros 
kenyér, savanyúságok, paradicsomok, 
paprikák, kompótok, üdítők megál-
lásra “kényszerítették” a látogatókat. 
Köszönjük a segítőinknek a sok-sok 
finomságot és munkát, amivel a trak-
toros találkozó nívóját is emelték!
  
Vezetőségünk határozata alapján a 
községünkbe költöző új lakók, csa-
ládok részére egy Kopogtató című 
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Levéli Borbarátok Köre

község ismertetőt és egy LBE logóval 
díszített fából készült kulcskarikát 
juttatunk el. Az ismertető bemutatja 
az új lakóknak a falu történetét, be-
mutatja az itt tevékenykedő hivata-

los szerveket és egyesületeket és azok 
elérhetőségét. Igyekszünk a követke-
ző új lakók részére is biztosítani az 
egyesületi kis ajándékot.
Augusztus 27-én a németek kitelepí-
tésének 77. évfordulóján tartott meg-
emlékezésen mi is koszorút helyez-
tünk el az egyesületünk nevében.

Köszönjük a sok kupakot a falu la-
kóinak, amit a kupakgyűjtő szívben 
helyeznek el. Ezzel a sok apró kupak-
kal tudjuk segíteni a rászorult beteg 
gyerekeket!

Máté Tamásné és Papp Zoltán

A nyár során nagy munkába fogtunk, 
hogy a korábban megvásárolt hatal-
mas hordót átalakítsuk vontatható 
borkínálóvá. Ebben a helyi szakem-
berek voltak segítségünkre, akik al-
vázat, kerekeket kerítettek és adtak 
ingyen. Segítőink voltak kiemelten 
Tóth Tibor ezermester az alváz kiala-
kításában, Tompa Lajos a nyílászárók 
kialakításában és a villanyszerelés-
ben, Kovács Lászlótól vas anyagot 
kaptunk, targoncával segített Földes 
László stb., hogy csak a legfontosab-

bakat emeljem ki. Nevük említése 
nélkül volt, aki ajtót adott, más fa-
anyagot és festékeket hozott. De raj-
tuk kívül a borbarátok sok-sok órai 
kétkezi munkával vették ki a részüket 
az átalakításban. Csiszolták, festet-
ték a faanyagokat és a vas elemeket. 
A Levél Barátainak Egyesülete állta a 
festékek, ecsetek költségét és az abla-
kokat készítő asztalos munkáját. Még 
nem teljesen kész, mert már nem volt 
idő a belső berendezés elkészítésére, 
amelyet reményeink szerint az adven-
ti estékre elkészíthetünk, de már von-
tatható lett, az ajtó, ablak és az aljzat 
elkészült, ezért a XII. Levéli Veterán 
Traktortalálkozó és Családi Nap kere-
tében bemutathattuk a közönségnek! 
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A fogyó bor mellett közben folytatód-
tak a péntek esti kártyapartik. Közele-
dik a szüret ideje is, amely időpontját 
még nem tudjuk, majd a szőlész jelzi, 
hogy mikor lehet menni szőlőért. Ad-
dig is az edényeket kimostuk, felké-
szültünk a szüretre!

Papp Zoltán
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A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Élményfestés Győrben 

A Levéli Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola négy végzős tanulója 
2022.05.20-án késő délután egy há-
romórás élményfestésen vehetett 
részt Győrben a Levéli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat támogatásá-
val. A lányok a FessNeki győri stúdió-
jában a Fátyol mögött című festményt 
készítették el kiscsoportos foglalkozás 
keretében, művészeti instruktor irá-
nyításával.
A Levéli NNÖ 40.000 Forinttal támo-
gatta az élményfestést.

22 éves a Levéli Heideboden Énekkar

2020-ban ünnepelte a Levéli 
Heideboden Énekkar fennállásának 
20. évfordulóját. A járványügyi hely-
zet miatt a 20. évfordulót el kellett 
halasztanunk, így idén 2022.06.11-én 
került megrendezésre. 
Erre a jeles eseményre egy kórusta-
lálkozót szerveztünk a Hegyeshalmi 
Hajnalcsillag kórus, a Kimlei Est-
hajnalcsillag Kórus, a Máriakálnoki 
Hársfavirág Kórus, a Mosonmagyar-
óvári Vadrózsa Énekkar, a Levéli 
Népdalkör és a Szlovákiából érkezett 
Ekecsi Dalkör közreműködésével.

Az esemény Kiss Béla, Levél köz-
ség polgármesterének köszöntőjével 
kezdődött, ezután Dr. Pető Péter, a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzatok alelnöke és a Szigetköz 
Natúrpark Egyesület elnöke (csak 2 ti-
tulus a 9-ből amit megemlítettek) gon-
dolatait hallhattuk, majd Domonkos 
Sándor a Levéli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke bemutatta az 
ünnepelt 22 éves Heideboden Ének-
kart és megnyitotta a kórustalálkozót.

A hét meghívott énekkar után utolsó-
ként az ünnepelt Heideboden Ének-
kar lépett a színpadra. Nagysikerű 
műsoruk után köszönetet mondtak 
Schmidt Róbertnek, aki 2004 óta har-
monikán kíséri és segíti az énekkart.
Levél Község Önkormányzata és a 
képviselő testület nevében Kiss Béla 
polgármester úr egy-egy Levél köz-
ség címerét ábrázoló, limitált kiadá-
sú ezüst kitűzőt adott át Czibikné 
Németh Márta kórusvezetőnek, Do-
monkos Sándornak a Levéli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöké-
nek és Burda Évának, aki a Külföldi 
Kapcsolatok Koordinátora. Sokrétegű 
közösségi tevékenységükért kapták az 
elismerést. 

A vacsora után, melyet az 5-Perces-
Büfé személyzete tálalt fel, a Levéli 
Harmonikások szórakoztatták a ven-
dégeket. Nagyon jó volt hangulat, 
sok tánccal és közös énekléssel telt el 
az este. 
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A Levéli NNÖ köszöni a Levéli Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai-
nak a sok-sok segítséget, köszöni a Le-
véli Polgárőröknek és az önkormányzat 
dolgozóinak a munkájukat, köszöni 
Győri Tibornak a kihangosítást és ter-
mészetesen köszöni mindenki mun-
káját, aki valamilyen formában hozzá-
járult, hogy ez a kórustalálkozó ilyen 
formában és így létrejöhessen.

Németnyelvű táborok

A Levéli Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola idén két németnyelvű 
tábort indított, nyert pályázatokból. 
2022.06.27-07.01 között a táborozók 
megismerkedhettek a német népis-
merettel és a német hagyományokkal. 
2022.07.11-16 között pedig Német 
Tánc- és Zenetábor indult. A Tánc- és 
Zenetábor diákjai a Levéli NNÖ támo-
gatásával eljuthattak a Kázmérpusztai 
Csokigyárba is. A pályázatok mellett a 
Levéli NNÖ 172.000 Forinttal támo-
gatta a két tábort.

Kitelepítési Megemlékezés

A Levéli Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat (NNÖ) két napos Ki-
telepítési Megemlékezést szervezett 
2022.08.27-én és 28-án. 
A szombati ünnepség Domonkos 
Sándor, a Levéli NNÖ elnökének kö-
szöntőjével kezdődött, majd a soproni 
Taschner Tamás, az Országos Német 
Önkormányzat képviselője emlékbe-
szédével folytatódott.
A rendezvényt Rális Dorothea, a Le-
véli Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 5. osztályos tanuló és Szelecz 
Zoé 8. osztályos tanuló versei színe-
sítették. Felkészítő tanáruk Horváth 
Erika. A rendezvényről a Heideboden 
Énekkar, Czibikné Németh Márta 
vezetésével, sem hiányozhatott. A 
koszorúzás alatt és a temetőben is szí-
nesítették dalaikkal a megemlékezést.

Idén, az ünnepség keretében egy elis-
merés átadására is sor került, melyet 
Levél Község polgármestere Kiss Béla 
adott át Ormos András részére, aki 
szülőfaluja és honfitársai felé tanúsí-
tott elkötelezettsége, és a kitelepített 
magyarországi németek érdekében 
tett tevékenységért érdemelte ki.
A Németországban élő, aktív, 95 éves 
Ormos András nem tudta vállalni 
a fárasztó és hosszú utazást, ezért a 
díjat, a vele járó bronzplakettet és 
az arany, Levél címeres kitűzőt egy 

szintén egykori levéli kitelepített 
család gyermeke, az Ormos András-
sal egy kisvárosban élő Neuberger 
Mathias közreműködésével juttattuk 
ki. Az elismerés a szombati esemény-
nyel egyidőben, Herrenbergben ke-
rült átadásra.

A koszorúzás után a temetőben foly-
tattuk megemlékezésünket, majd a 
helyi kultúrházban állófogadás várta 
a vendégeket.

Vasárnap a megemlékezőkre az evan-
gélikus templomban ökumenikus Is-
tentisztelet és közös ebéd várt, majd 
kötetlen beszélgetés és nótázás Schmidt 
Róbert harmonika kíséretével.

A Levéli NNÖ köszöni

- Taschner Tamásnak a jelenlétét és az 
ünnepi beszédét.
- a Levéli Önkéntes Tűzoltók és a Levé-
li Polgárőrség segítségét és munkáját.
- a Heideboden Énekkar munkáját és 
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Tisztelt Levéliek!

A legutóbbi beszámolónk óta túl va-
gyunk egy nyári “uborkaszezonon” 
ami viszont nem telt eseménytelenül.
A felnőtt csapat vezetőedzője Németh 
Jenő a bajnokság végeztével lemon-
dott, így megköszönve az elmúlt évek 
lelkiismeretes munkáját elköszön-
tünk tőle.
A megüresedett edzői posztra több 
jelölttel tartott megbeszélést Babai 
Dezső egyesületi elnök, végül Hor-
váth Tamásra esett a választás. Hor-
váth Tamás egy igazi, nagy tudással és 
tapasztalattal rendelkező “öreg róka”. 
Több magasan jegyzett csapatnál is 
megfordult, így bízunk benne, hogy 
jó kezekben lesz nála a felnőtt gárda.
A 2022/2023 -as szezon eddig leját-
szott mérkőzései: Károlyháza - Levél 
KSE 2-3, Levél KSE - Mecsér 2-3, 

Mosonszolnok - Levél KSE 5-0, Levél 
KSE - Püski 11-0 , Hegyeshalom-Le-
vél KSE 6-2, Máriakálnok-Levél KSE 
2-2.
Az U19-es csapatunknál is edzővál-
tás történt, Zabolay Gábor munka-
helyi elfoglaltság miatt jelezte nem 
tud a fiatalok rendelkezésére állni. Itt 
a megoldás “házon belül” érkezett, 
felnőttcsapatunk rutinos labdarúgója, 
Budai Róbert vette át a szakmai mun-
ka irányítását.
Az U19-es csapat mérkőzései: Károly-
háza Levél KSE 1-1, Levél KSE - Me-
csér 3-2, Mosonszolnok - Levél KSE 
2-1, Levél KSE - Püski 4-2, Hegyesha-
lom-Levél KSE 3-0, Máriakálnok-Le-
vél KSE 3-1.
Itt azonban nem ért véget a “frissítés” 
a legkisebb korosztályoknál is tör-
tént személyi változás. Az U7, U9-es 
alakulatok edzéseit ezentúl Csókás 

Csaba (felnőttcsapatunk technikás já-
tékosa volt, de sajnos két súlyos sérü-
lés után visszavonult az aktív játéktól) 
irányítja.
Az U11, U13-as csapatok felkészítésé-
ért Glaser Csaba felel.
Június végén, a László napi búcsú és 
Fociünnepen  délután gyermek csel-
bajnokság és ügyességi verseny került 
megrendezésre. Ezt követően pedig el-
helyeztük az emlékezés koszorúit a két 
korábbi kiváló sportember Tóth Béla 
és Izsó “Meni” Attila emléktáblájánál.

Mindezek mellett a már hagyomá-
nyosnak számító sportnapközit is 
megszerveztük július 4 –9 között.
“Focitábor 2022” elnevezésű rendez-
vényünkön 26 gyerkőc vett részt. Az öt 
napos focihetet két igazolt játékosunk, 
Kovács Balázs és Ifj. Zabolay Gábor 
mellett Domonkos Karola “óvónéni” 

köszöni Czibikné Németh Márta kar-
vezetőnek a felkészítést.
- Horváth Erika németszakos tanárnő 
segítségét.
- az egyházi felekezetek jelenlétét és 
munkáját.
- Levél Község Önkormányzatának, 
a Levél Barátainak Egyesületének, a 
Katolikus Egyházközségnek és a Le-
véli Gyermek és Ifjúsági Önkormány-

zat képviselőinek, hogy elhelyezték 
koszorúikat.
- Györi Tibornak a kihangosítást.
- Schmidt Róbertnek és Nagy Adélká-
nak a segítségét és munkáját.
- Máténé Ibolyának a segítségét.
- Bíró Péternek, az 5 perces büfé tulaj-
donosának a finom ételeket és a ked-
ves kiszolgálást.
- mindenki munkáját, aki valamilyen 

formában hozzájárult, hogy ez a két 
napos ünnepség ilyen formában és 
így létrejöhessen.

És természetesen köszönjük minden 
kedves vendégünknek, hogy eljött és 
megtisztelte rendezvényünket.

Domonkos Sándor
elnök

Levél KSE, labdarúgó szakosztály
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segítette, óriási köszönet érte!
A programban szerepelt Futura lá-
togatás, kerékpártúra, sok-sok foci 
és a pénteki kiránduló napon a Fe-
rencvárosi Torna Club otthonában 

(Groupama Aréna) tettünk látoga-
tást, majd ezt követően a Campo-
na bevásárlóközpontban található 
Tropicarium tengeri állatvilágát cso-
dálhattuk meg.

A hét méltó befejezése pedig a szom-
bati családi nap volt, valamennyi 
szakosztály részvételével, ahol válto-
zatos programokkal, vicces vetélke-
dőkkel, majd esti nosztalgiabulival 
tettük teljessé a sportbarátok talál-
kozóját!

Hajrá Levél!
Zabolay Gábor

szakosztályvezető

Levéli Sárkányhajó szakosztály hírei

 A Levéli Sárkányhajó szakosz-
tály a tavalyi évet egy fergeteges évzá-
ró bulival koronázta meg a Sváb ház 
pincéjében finom ételekkel, italokkal, 
éjszakába nyúló mulatozással, jó kedv-
vel, tánccal. 

Idei évünket január elején egy dél-
utáni piknikkel indítottuk a Horgász-
tónál. A hideg idő sem tántorított el 
bennünket, finom csülkös káposztát 
készítettünk bográcsban. 
Az év első része továbbra is az egyéb 
programokon való részvétellel foly-
tatódott, januárban a falu által szer-
vezett Töpörtyűsütő napon vettünk 
részt maroknyi csapatunkkal, ahol 
a hozzá nem értésünk ellenére egész 
finom végeredmény került ki a bog-
rácsunkból. 
Hogy a malacságoknál maradjunk, 
április elején egy közös disznóölésen 
vettünk részt Püskin, ahol finom sült-
vért, reszteltmájat reggeliztünk, ebéd-
re pedig toroskáposztát és sülthúst 
készítettek a házigazdák nekünk. A 
többi megmaradt húsok a fagyasztó-
inkban végezték. 

Április végén rendbe raktuk a tanme-
dence környékét, majd a medencéket 
is felöltöttük vízzel a Levéli Önkéntes 
Tűzoltók segítségével. 
Május közepén a jó idő beköszöntével 
végre elkezdtük az edzéseket is, hogy 
készüljünk első versenyünkre. Ezek 
kezdetben szerdánként voltak, majd 
a vasárnapokat is beiktattuk az edzés-
tervbe. A vasárnapi edzéseink a nyá-
ri meleg időben már Dunaszigeten a 
strandon folytak. 
Eljött az első versenyünk ideje is, amit 

nagy izgalommal vártunk. Júniusban 
a Mosonmagyaróváron megrendezett 
Voluta sárkányhajó versenyen indul-
tunk IKVA kategóriában, ahol idén 
is az ezüstérmet sikerült megszerez-
nünk a 200 m-es futamon. Csapatunk 
több tagja indult az itt megrendezett 
SUP versenyen is, ahol a férfiak kö-
zött első helyezést, nők között első és 
második helyezést szereztek csapat-
tagjaink. 
Június elején, pünkösdkor, vírus miatt 
2 év kihagyás után, újra megrende-
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zésre került a Vogalonga Olaszország-
ban, ahol a csapatot Krajcsirik János 
képviselte. Több csapattal összefogva, 
leevezték a 40 km-es kihívást. Ezúton 
is gratulálunk Neki és köszönjük a 
csapat nevében.
Július elején magas részvétellel képvisel-
tettük magunkat a Levéli sportnapon, 
ahol megnyertük az egész nap tartó 
versenyt. Utána bulival zártuk a napot.
Idén is részt vettünk a Dunaszigeti 
falunap keretei között megrendezett 
sárkányhajó futamon, ahol ismét si-
került elhoznunk az aranyéremet je-
lentő kupát.  
A nyár folyamán még volt egy Duna-
szigeti programunk, az ott táborozó 
Levéli diákokat eveztettük a Zátonyi 
Dunán. Sok gyereket érdekelt a prog-
ram, több kört eveztünk velük, majd a 
végén a tanárok sem maradtak ki, ők is 
eveztek velünk. Utána a táborban ven-
déglátást is kaptunk köszönetképpen. 
A Levéli traktorostalálkozón is kép-
viseltette magát a csapatunk, a Hor-

gász-tavon eveztek az érdeklődő 
gyermekek és szüleik velünk együtt a 
sárkányhajóban, illetve kenuval való 
evezést is biztosítottunk a vállalkozó 
szelleműeknek.  
A nyarat a mosonmagyaróvári csapa-
tokkal együtt egy közel egész napos 
Rajka-Mosonmagyaróvár sárkányhajós 
túrával zártuk, kb. 25 km-t eveztünk.  
Idei utolsó vizes programunk a szept-
ember 3-án megrendezett evezős ver-

seny volt a Tatai Öreg-tónál. Itt 200 
m-en 20 fős vegyes csapattal, 10 fős 
női csapattal, 2000 m-en pedig 20 fős 
vegyes csapattal neveztünk. Nagyon jó 
napot töltöttünk itt is, sikerült jó időt 
kifognunk, de sajnos az erős mezőny-
ben innen érem nélkül tértünk haza.  
     

Hajrá Levél!
Levél Dragon
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Nyomda: Monocopy Nyomda, Mosonmagyaróvár

 

Levél Községi Önkormányzat 
 

2022. október 16-án  
vasárnap  

15.00 órai kezdettel  
tartja hagyományos 

 

IDŐSEK NAPJA 
rendezvényét 

 

a Levéli Kultúrházban 

Program: 
 
 

Az  óvoda  
Kisvakond csoportjának  

műsora 
 

———- 

Polgármesteri köszöntő 
———- 

Karsai Klára és  
Kőszegi Németh József   

zenés műsora 
 

——— 

Vacsora 
——— 

A talpalávalót Futó Gábor húzza 

Minden idős korú levéli lakost szeretettel várunk! 

„Színes őszi levelek” 
LEVÉLI NAPOK 2022  

őszi rendezvénysorozat 
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