
A Nyújtsd ki mennyből… kezdetű moldvai népéneket követően nagy örömmel adjuk át a Szer 
Üzenete díjat Levente Péternek. 
 
Péter bátyó önképző társaslény nevétől elválaszthatatlan a derű, a jókedv, a játék és a mese. 
Nemzedékeket nevelő művészetpedagógiai munkájával évtizedek óta megpróbál „csodás 
hétköznapokat” teremteni, minden találkozásból ünnepet kovácsolni. Istentől kapott talentumát 
nem ásta el, feleségének, „jobbik részének” és alkotótársának, Döbrentey Ildikónak a segítségével 
kamatoztatja a mai napig. 
 
Nagyváradon született, Szekszárdon növekedett, Budapesten vált éretlen felnőtté, ma pedig a 
festői szépségű zsákfaluban, a Gerecse hegy oldalában található Héregen él. Édesapja mutatta 
meg neki az istenhívő utat,  9 évig tékozló fiú volt, de tanárának, Kemény Györgynek hatására 27 
évesen eldöntötte: idealista materialista helyett realista Jézuskövető lesz.  
 
A hatvanas években ifjú bábszínészként ízlelgette a világot, amikor megbízták a Zsebtévé 
műsorvezetésével. Móka Miki figurája országos ismertséget hozott neki, de soha nem hagyta 
figyelmen kívül, hogy a sztárszerep egyben hatalmas felelősséggel is jár. A gyerekek rajongtak a 
figuráért, a szülők érezték, hogy így kellene... Megértette, hogy az emberek lelki erőt, frissességet 
várnak tőle, talentumát szereplésre, nem pénzkeresetre kell használnia. Minden fellépése előtt így 
imádkozik: „Add Uram, hogy ne az én szám járjon, hanem a Szentlélek szóljon belőlem, hogy aki 
hallja, annak épülésére szolgáljon és ne rombolására!" 
 
Móka Miki szerepe az ő diplomája, mégis eljött az idő, amikor a biztos megélhetést is feladva, 
felesége segítségével úgy döntött, vége Móka Mikinek. Nem fájt a döntés, hiszen kiderült, nem a 
televízió kreált belőle valakit, valóban talentumos. 1980-ban a Kossuth Rádió felkérte feleségét, 
hogy írjon egy gyereksorozatot. Megszületett a Ki kopog? című interaktív csoda óvodásoknak. A 
szerepet Levente Péterre írta, aki rendezhette is a rádiós sorozatot. Ekkoriban új műfajt 
teremtettek Gryllus Vilmossal és Döbrentey Ildikóval közösen, a kacagó koncertet.  A 
Mikroszkóp Színpad adott helyet a produkcióknak, jöttek a darabok egymás után: Háztetőmet 
magammal viszem, Megfogtam a tündér sarkát, Virágbolygó. Mérföldkő volt ez a gyerekszínház 
történetében. 1991-től, életében először olyan műsort rendezhetett és játszhatott a televízióban, 
ami megfelelt Istentől kapott talentumának, lelkiismeretének, tapasztalatainak, ami eredeti és 
magyar: Döbrentey Ildikó Égbőlpottyant  mesék c. sorozata Gryllus Vilmos zenéjével és a 
gyermekek rajzaival újabb, ízlésformáló televíziós értéket, műfajt teremtett. 
 
Levente Péter ma is szüntelenül dolgozik a gyermekek, családok, a magyarság megmaradásáért. 
Mindazt a tudást, amit a gyerekekkel végzett munka, játék során feleségével szereztek, nem 
rejtették véka alá. Óvónőknek, szülőknek tartottak előadásokat, majd Karácsony Sándor 
munkásságát megismerve lassanként kikristályosodott az az életfilozófia, amit 
magatartáskultúrának nevezett el, és amit egyetemeken, főiskolákon, civil közösségekben tanít is. 
Soha nem késett még előadásról, soha nem volt még betegállományban sem (betegségét a 
szabadsága idejére ütemezte).  
 
Önképző társaslényként vallja, hogy az ember társas lény, és mint minden társasjátékban, az 
életben is vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ezt tehetjük úgy is, hogy örömünket leljük 
benne és még a közösség javát is szolgáljuk. Egész élete, minden magánemberi megnyilvánulása, 
minden szerepe, a gyermekműsorok minden felszabadult kacagása, az imádságok mind mind ezt a 
célt szolgálják. 
 
Fáradhatatlan alkotómunkája elismeréseként megkapta az Ifjúsági, a Jászai Mari, a Gyermekekért 
Díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 2009-ben a Magyar Örökség Díjjal 
ismerték el nemzedékeket nevelő, formáló munkásságát, Döbrentey Ildikóval közösen. 
 
Nagy megtiszteltetés, hogy a mai naptól az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is 
kitüntetettjei körében üdvözölheti Levente Pétert, aki közösségépítő munkájával segíti Szer 
Üzenetének terjesztését, történelmi emlékhelyünk küldetésének beteljesítését. 
 


