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„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!”

A

farsangi időszak különösen várt esemény a gyermekek életében, ezért az Ő
nagy örömükre álarcos mulatságot rendeztünk 2022. február 15- én, a Leveleki Kastélykert Óvodában. A táncos maszkabálon közösen vehettünk részt
az új épületünk rendezvénytermében, ahol a hangoskodás, az alakoskodás és
a mulatozás kapott főszerepet. Egész héten valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk a farsangi témához kapcsolódott. Előtérbe kerültek a bolondos mesék, nagyobb
szerephez jutottak a különböző hangszerek. A gyerekek nagy előszeretettel kísérték
éneküket, vagy éppen csak jólesett egy kis zajt csapni velük.
Évről-évre egyre ötletesebb farsangi maszkok, álarcok és jelmezek készültek, amelyeket a
kreatív szülőknek köszönhetünk. A vidám zeneszó, mulatságos jelmezek mellett nagyon
kellemes illatok is terjengtek az óvoda falai között, hisz ez az ünnep elképzelhetetlen
a finom farsangi fánk nélkül. Minden csoportban szokássá vált már a fánk elkészítése,
melyben nagy segítséget nyújtottak az anyukák és a nagymamák. Köszönjük a családok
támogatását!
Márton Tünde
Leveleki Kastélykert Óvoda
Intézményvezeto Helyettes

„Bál, bál, maszkabál!
Minden jelmez készen áll,
Szól a nóta, messze száll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!”
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/Gryllus Vilmos/

Kedves Olvasó!
Az idei év első kiadványát lapozva számos olyan esemény elevenedik fel bennem, melyre szívesen emlékszem vissza
és büszkeséggel tölt el.
Hosszú hónapok után a Covid helyzet javulása reményt adott arra, hogy a világ visszatérjen egy olyan kerékvágásba,
ahol a családok és a közösségek újra szabadon, korlátozások nélkül tervezhetnek és élhetik az életet. Így történt ez
a településünkön is, hiszen egyre több program megszervezésére nyílt lehetőség a járvány előtti évek hagyományai
szerint. Köszönthettük a hölgyeket Nőnap alkalmából és együtt ünnepelhettünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Több színházi előadás színesíthette az óvodások és az iskolások napjait a Leveleki Váci Mihály
Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Otthont adhattunk a XII. Krétakör Művészeti Versenynek, a színvonalas
rendezvényre közel ezer ember érkezett az ország több településéről és Kárpátaljáról is. A gyermekek nevelését végző
intézményekben is felpezsdült az élet, több neves nap, mint a farsang, a diáknap, és a gyermeknap is megrendezésre
került. Újra indultak a tanulmányi és sportversenyek, melyeknek aktív részesei voltak a tanulók és szép sikereket értek
el. A tanév végén a ballagó diákok és a nagycsoportos ovisok megható ünnepség keretében köszönhettek el. A civil és
egyházi közösségek is tovább nyitottak, együtt lehettünk húsvét és a vallási szertartások alkalmával, a civil, sport és
kulturális foglalkozásokon és újra utazhattunk a nagyvilágban.
Nem hagyhatom szó nélkül az orosz-ukrán háború okozta újabb vészhelyzet hatásait sem, amely mindannyiunkat ismét próbára tesz, helytállásra
sarkall és folyamatos átgondolást tesz szükségessé önkormányzatunk településfejlesztési elképzelései, támogatási rendszerének működtetése és
gazdálkodása területén.
Mindezen körülmények ellenére elmondhatom, hogy lépésről lépésre haladunk előre. Befejeztük a ravatalozó épületének, a Kastélypark játszóudvarának és az Ifjúság utcának a felújítását. Már használatba vettük a közterületeink karbantartását segítő eszközöket és sikerült lecserélni a több
tízéves, ételszállításra már alkalmatlan járműveket egy új autóra, mely nélkülözhetetlen a szociális étkezés feladatainak ellátásában. Vannak terveink
és lehetőségeink újabb utak, járdák kialakítására, rendbehozatalára, és elkezdtük a piac építését is. Nagy erőkkel és odafigyeléssel folyamatosan azon
dolgozunk, hogy településünk minél szebb, rendezettebb és tisztább legyen. Tavasszal és a madarak és fák napján, idén is közös összefogással sikerült
fákkal és virágokkal gazdagítani és vonzóbbá tenni környezetünket.
Jó érzés meghallani azokat az egyre többször elhangzó gondolatokat, amelyek azt fejezik ki, hogy Levelek egyre szebb és vonzóbb, egyre élhetőbb az
itt élők és az ide látogatók számára egyaránt.
Kívánom, hogy olyan örömmel és szeretettel olvasgassák településünk életéből, történéseiből készült összegzőnket, mint amilyennel készítettük.
Bízom benne, hogy a közösségi élmények Önökben is szép pillanatokat idéznek fel, és Velem együtt büszkeséggel tekintenek a település fejlődését
jelentő eredményekre is.
Dr.Turóczyné Dr. Székely Anita
polgármester
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„Magyar vagyok”

L

evelek települési ünnepségén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek március 15-én.
Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita polgármester ünnepi beszédét követően, Sipos Gergő Leveleki honvédek
című helytörténeti előadását hallhatta a szép számú közönség. Az ünnepi programban a Leveleki Kastélykert Óvoda műsora következett, amit Csézy – Ez az otthonunk című dalára adtak elő az óvodások. Ezután
az Életmód Egészségünkért Egyesület nemzeti zászlókkal mutatott be ünnepi koreográfiát Kis Kata - Magyar
vagyok című dalára, majd hallhatták a magyar nemzet 1848-ban, 12 pontban megfogalmazott követleléseit, mely
a mai napig az egyenlőség, szabadság, testvériség alaptézisei. Az Életmód Egészségünkért Egyesület, az Őszi Levél
Nyugdíjas Egyesület és a Gárdonyi Géza Általános Iskola közös kórusa előadásában a Nemzeti dal csendült fel
hangszeres kíséretemmel. Szatmári táncokat mutatott be az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület, majd Bújj, bújj bokrosi...
címmel Dunántúli ugrós táncokat láthattunk a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola Bokrétás néptánccsoportjától,
Szalkayné Szénégető Krisztina néptáncoktató vezetésével. Vendégelőadóként a Demecseri Rétközi Hagyományőrző
Pendelyes Néptánccsoport lépett fel, akiket a Cifra Banda kísért. Az ünnepi műsort követően letették a Leveleki
Piac alapkövét, mely létesítmény megépítése a település egyik kiemelt fejlesztése. Hagyományőrző népi játékokkal,
kézművesházzal és a Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha kínálatával várták a település lakosságát.

A Leveleki Piac
alapkoletétele

Egyházi méltóságok megáldják
a új piac alapkövét

Nagy Géza Zoltán

Életmód Egészségünkért Egyesület
„Magyar vagyok” zászlós tánca
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Leveleki Kastélykert Óvoda
„Ez az otthonunk” ünnepi musora

Demecseri Rétközi Hagyományorzo
Pendelyes Néptánccsoport bemutatója
a Cifra Banda kíséretével

Fotók Sipeki Péter

Tavaszváró Nonapi
köszönto

Az ovisok tavaszváró nonapi versekkel
nyitják meg a rendezvényt

„Az okos nő nem vár a csodára, hanem megteremti azt.”
Moldova György

E

lérkezett a március, mely földünk ezen féltekéjén a tavasz első hónapja. A tavaszvárás
kellemes érzéseket idézhet fel bennünk, eszünkbe juthat a szépség, a melegség, a harmónia,
a frissesség illata és a megújulás is, így nem véletlen, hogy a hölgyeket ebben a hónapban
köszönthettük a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A leveleki óvodások vidám, az arcokra
mosolyt csaló versekkel nyitották meg településünk nőnapi rendezvényét március első napján.
Kovács Sándor országgyűlési képviselő is tiszteletét tette az ünnepségen, majd köszöntő beszédét
követően tulipánokkal kedveskedett a művelődési házban megjelent hölgyeknek. A társalgást és a
finom tortaszeletek elfogyasztását követően a vendégek a Pesti Művész Színház fergeteges operett
előadását tekinthették meg, melyet a közönség nagy szeretettel fogadott.

Kovács Sándor országgyulési képviselo
köszönti a hölgyeket

Nagy Viktor
alpolgármester

A Pesti Muvész Színház
operett eloadása
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Húsvéti készülodés
Húsvéti tojásfát készítettünk, mely a település központját díszítette az ünnepek
alatt. Hogyan is telt a délután? Mivel foglalkoztunk? Hogyan éreztük magunkat
és kinek miért is tetszett legjobban a délutáni programunk?
A gyerekek így foglalták össze gondolataikat:
„Megérkeztünk és nekiálltunk a tojásokat díszíteni, utána kimentünk a térre
és felakasztottuk őket a fára, majd bejöttünk a művházba és együtt kerestük a
tojásokat, amiből vagy 30 darabot is találtunk…” – Gulyás Anna
„Azért éreztem ma jól magam, mert csokitojást kereshettem, és jót játszottam…”
- Gulyás Dóra
„Azért örültem, mert sok program volt és sok tojást tudtunk készíteni, és rengeteg csokit tudtunk keresni” -Varga Eszter

Megtelt a kiskosár

„Jó volt együtt díszíteni a tojásokat.”
-Hanzel Henrietta
„Nekem is tetszett a mai nap, mert jó volt a
tojáskeresés, és jó volt a tojásokat díszíteni”
-Antal Doroti
„Szuper volt a mai nap, mert jó volt díszíteni, és
a tojásokat keresgélni ”-Farkas Jázmin
„A társaság és a móka is nagyon jó volt”
-Máté Angelika
Életmód Egészségünkért Egyesület
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Tojásdíszítés

Készül a tojásfa

Húsvéti dekoráció a
település központjában

Tovább javulnak a belés külterületi útjaink

A

körforgalmi csomópont, valamint a Kert, a Dohány és a Sport utcák aszfaltozását
követően újabb belterületi út, az Ifjúság utca burkolata és padkája került felújításra
2021 végén településünkön. A beruházást a Belügyminisztérium támogatta és közel
25 millió forint forrásból valósult meg. Aszfaltozott parkoló került kialakításra az
utcában található szolgáltató ház és a gyógyszertár előtt, és további térkövezett parkolóhelyek
épültek a kiszélesített, nagy forgalmat bonyolító út mellett a piac parkolójával szemben.
A Kossuth utca felújítatlan része aszfaltozásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztésében.
Idén sor kerülhet a Leveleket Nyíribronnyal összekötő külterületi út felújítására, melyre a
Vidékfejlesztési Program keretein belül kaptunk támogatást. További terveink között szerepel
a Mikszáth Kálmán utca aszfaltozása és padkájának rendezése valamint a József Attila utca
teljes körű rekonstrukciója.

Ifjúság utca

Szanyi Mária
alpolgármester

7

MAGYAR FALU PROGRAM LEVELEKEN
Befejezésre került a ravatalozó felújítása

Ravatalozó

A köztemető ravatalozójának kivitelezési munkái tavaly ősszel kezdődhettek el abból
a közel 30 millió forint forrásból, amire önkormányzatunk sikeresen nyújtotta be
pályázatát. A kivitelezés lezárult és az igényesen kialakított épület ismét az
egyházakat és lakosságot szolgálja. Az önkormányzat fontosnak tartotta az esztétikus
belső berendezés kialakítását is és tovább folytatja a köztemető fejlesztését az út és
a kerítés felújításával, valamint a járda és a parkoló kiépítésével.

Új gépekkel végzik a közterületeink karbantartását

Megérkeztek a közterület
rendben tartását segíto gépek
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Levelek Nagyközség Önkormányzata traktort, mulcsert, tolólapot és 2 db
fűnyírótraktort vásárolt a program keretében nyújtott 14.727.199 Ft támogatásból,
melyek nagy segítséget jelentenek a zöldfelületek megfelelő gondozásában és az
utak karbantartásában. A települések életében meghatározó az a kép, melyet a
közterületek jellege, rendezettsége ad az itt élők és az idelátogatók számára, ezért
is fontos, hogy nagy gondot fordítsunk a zöldövezetekben is bővelkedő környezet
igényes kialakítására. Abban bízunk, hogy a parkjaink, tereink, útjaink gondozását
végző dolgozók munkáját, a beszerzett gépek megkönnyítik és hatékonyabbá
teszik.

Kastély park
A Molnár-kastélyt és a Sportpályát gyönyörű zöldövezeti terület öleli körbe. A családok,
a természetet és a sportot kedvelők is kikapcsolódhatnak itt, a gyerekeket a régi óvoda
felújított játékai, valamint egy korszerű akadálypálya-rendszer is várja. A közterületi
játszótér fejlesztése 4.999.746 forint támogatásból valósult meg.
Járda épül az Ady Endre utcában

Közterületi játszóudvar
a Kastélyparkban

A program pályázatai közül idén járdaépítésre nyújtott közel 10 millió forint támogatást Magyarország Kormánya településünknek, melyből az Ady Endre utcában a
gyalogos forgalmat biztonságossá tevő járda kerül kiépítésre.
Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
polgármester

9

XII. Krétakör Muvészeti Verseny
Levelek idén első alkalommal adott otthont a Free Dance, és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett
versenynek, 2022. május 13-án. Közel ezer résztvevő érkezett az ország csaknem 40 településéről, és a határokon
túlról, Kárpátaljáról is. A versenyzők több művészeti ágban - néptánc, modern tánc, társastánc, képzőművészet,
vers- és prózamondás- is jeleskedtek, illetve a résztvevők egy zongoraverseny keretein belül is megmutathatták
tudásuk legjavát a szakmai zsűri előtt.
Andóné Kujbus Nóra, a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, a Krétakör Művészeti
Verseny versenyigazgatója

Szalagtuzés a megnyitón

- A rendezvény egyik fontos célja, hogy a gyerekek megismerjék egymás munkáját, és hogy a környező településeken élő ifjú tehetségek kitekintsenek a „kis falujukból”, vagy esetleg a nagyobb városokból is, és ezáltal képet
kapjanak az éppen aktuális szintjükről. Emellett persze nagyon sok barátság is kötődik, ami akár egy örök életre
is szólhat.
-Milyen minősítést kaptak a legjobbak?
- Arany, ezüst és bronz minősítésben részesültek a legjobbak, a legtökéletesebb produkciót nyújtók pedig kiemelt
arany minősítést vihettek haza.
- Mit szól a vendéglátáshoz?

Szatmári tánc

- Hihetetlenül kedvesek és figyelmesek voltak a házigazdák, emellett partnerek is voltak a szervezésben és
lebonyolításban, és ez hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen magas színvonalú, sokoldalú és ilyen baráti
hangulatú legyen.
Busai Norbert, a tánc zsűri elnöke
- A pedagógusoknak köszönhetően igazán motiváltak a gyermekek, és ez nemcsak a produkciók szép, pontos
bemutatásán látható, hanem az előadásmódban is, hiszen nagyon fegyelmezetten, és egymásra figyelve adták elő
a műsoraikat a résztvevők.
Szakmai szempontból nagyon jó szintet mutattak a fellépők, és a szólisták között is sok kiemelkedő tehetséget
láthattam. Nagyon tetszett, hogy igazán családias hangulatban telt ez a verseny.
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Rozmaring néptánccsoport

Tokaji Imre, a Leveleki Rozmaring Néptánccsoport tagja
- A 60-as években, általános iskolás koromban kezdtem el a néptáncot, 26 éven keresztül táncoltam. Egy kis időre ugyan megszakadt ez a folyamat,
de a néptánc iránti szeretetem a mai napig megmaradt. Imádom csinálni. Ebben az évben Szatmári táncokat adtunk elő, amit már korábban tanultunk,
de erre a versenyre Szalkayné Szénégető Krisztina segítségével felújítottuk műsorunkat, és ezzel kiemelt arany minősítést kaptunk.
-Milyen élmény volt látni az ifjú tehetségeket?
- Nagyon ügyesek és lelkesek voltak, fantasztikusan táncoltak, öröm volt őket nézni. Hatalmas élmény volt itt
lenni köztük. Gratulálok nekik!
Hegedűs Boglárka, 6.osztályos tanuló, Levelek
- Több kategóriában, több művészeti ágban is indultál. Melyek ezek?
- A Leveleki Bokrétás Néptánccsoporttal néptánc kategóriában arany minősítést kaptunk, és a képzőművészeti
ágon belül rajzművészeti kategóriában, tánc és zene témakörben pedig 3. helyezést értem el.
- Milyen élmény volt ennyi ember előtt fellépni?
- Izgalmas volt ilyen sok ember előtt szerepelni, de igazán megérte a sok felkészülés. Rengeteg segítséget kaptunk
a tanárainktól is, és sokkal könnyebb volt, hogy ők támogattak és mellettünk voltak. Nagyon sok embert
ismertem meg ezen a versenyen és annak is örültem, hogy más iskolák tanulóit is láthattam, és ennek köszönhetően nagyon sok tapasztalatot is szereztem.
Minden résztvevőnek gratulál: Levelek Nagyközség Önkormányzata
Nagy Géza Zoltán

Kalocsai tánc

Gratulálunk a Rozmaring
néptánccsoportnak!

Fotók Három Határ Hírei Bodnár Zsolt

Köszönjük Szalkayné Szénégeto
Krisztina néptánc oktató munkáját!

Ugrós tánc

Gratulálunk a Bokrétás
néptánccsoportnak!
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Kulturális programok színesítik
közösségeink életét
A „Köszönjük Magyarország” program keretein belül több rendezvény valósulhatott meg településünkön,
mely könnyed szórakozást biztosított a hozzánk látogató gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A Gárdonyi
Géza Általános Iskola és a Leveleki Kastélykert Óvoda csoportjai élvezhették a Pesti Művész Színház
társulatának, Süsü a sárkány című színdarabját a Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében
az év kezdetén.
A Tavaszváró Nőnapi Köszöntőn egy fergeteges operett előadást mutatott be a társulat az ünneplő
közönség örömére. A Vidám Vándorok Társulat „A varázslatos játékbolt” című zenés interaktív előadását
az ovisok hamar megszerették, a bátrabbak a színpadon is bemutatták társaiknak és kísérőiknek tánc- és
énektudásukat. A program felhőtlen szórakozást nyújtott az óvodás gyermekeknek. Az előadást a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer elnevezésű programja támogatta.
Az „Igazság lekvárját” is megízlelhették a gyerekek a Babszem Jankó Gyermekszínház előadásában az egyik
áprilisi délelőttön.
A Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral együttműködésben egész évben folyamatosan szervezi és fogadja a különböző szórakoztató és kulturális programokat,
író-olvasó találkozókat és ismeretterjesztő előadásokat.

Készül az „igazság lekvárja”

Programajánló:
• 2022. május 27. – 2022. június 24. Művészeti Zárógála és Képzőművészeti Kiállítás - A XII. Krétakör
Művészeti Verseny képzőművészeti ágában versenyzők műveinek kiállítása a művelődési ház emeleti nagytermében.
• 2022. augusztus 11. Rúzsa Magdi koncert-Leveleki Tó-Centrum
• 2022. szeptember 30. Magyar Népmese Napja
• 2022. október 3-9. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat
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Nagy Viktor
alpolgármester

Süsü, a sárkány is
ellátogatott hozzánk

Új eszközök segítik a szociális
feladatok ellátását

A

Leveleki Szociális Intézmény dolgozói kerékpárokat,
valamint a vérnyomás és vércukor mérésére alkalmas
eszközöket vehettek át. Az újonnan beszerzett
eszközök a gondozónők mindennapos feladatának
elvégzéséhez szükségesek, segítséget nyújtanak a gondozott
betegek ellátásához. Sikerült vásárolni egy új autót Levelek
Nagyközség Önkormányzatának támogatásával, amely az elkészült ételek szállítását végzi az intézmények között. A szociális
étkezés területén szolgálva több, mint 100 lakos ebédjének
lakóhelyükre történő kihordását végzi. Köszönjük szépen a
dolgozók kitartó munkáját!
Nagyné Szabó Nikoletta
Intézményvezeto

Átadtuk az ételszállító gépjármuvet
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Zöldülo Levelek

A

z elmúlt két évben nagy gondot fordítottunk településünk zöldfelületeinek
növelésére, igényes parkok kialakítására. A köztereinken, az intézményeink
körül számos cserje, örökzöld növény és több mint 100 fa került már elültetésre
a „Fogadj örökbe egy fát” és a „Településfásítási Program” segítségével az elmúlt
két év során. A madarak és fák napján az óvodás és iskolás gyerekekkel együtt ültettünk
fákat és virágokat idén májusban. A csoportok ötletes plakátokat készítettek, mellyel szemléltették a természetvédelem fontosságát. A fákban és növényekben gazdag környezet a
zöld jövőt és a megújulást jelenti. Azt szeretnénk, ha hagyománnyá válna, hogy minden
évben tavasszal, újabb lombhullató és örökzöld növények telepítésével szépíthessük és
óvhassuk környezetünket.
Lengyelné Bukta Lívia
önkormányzati képviselo

Mondókákra és dalolásra
hív a természet
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Szorgos, gondos ovisok
segítenek a parkosításban

„…évente egy nap szenteltessék a madarak
és fák védelmében” /Herman Ottó/

Gesztenyefa ültetés
az iskola udvarán

Gömbkorisfa ültetés
az óvoda parkjában

Diáknap a Leveleki Gárdonyi Géza
Általános Iskolában

I

skolánkban hagyomány, hogy a tanév egyik napján a diákok „átvehetik” az iskola irányítását. Ebben az évben is egy vidám, tartalmas diáknapunk volt, amelyet a diákigazgató
Dávida Panna, és helyettese, Várszegi Dézi 8. évfolyamos tanulók látványos érkezése
nyitott meg. Segítségükre volt Zagyi Martin, és mellette egykori diákigazgatónk, Belics
Tamás. A megnyitón szerepelt az iskola énekkara, akik a „Sulidalt” énekelték el, majd Iklódi
László intézményvezető kulcsátadása után kezdődhetett a nap. A tanórákon diákok tanítottak,
a szünetekben játékos feladatok voltak: szépség-, horgász- és lekvároskenyér-evő verseny.
Mindezek mellett szépségszalon, jósda, arcfestés, buborékfoci, lézerharc és amerikai foci
színesítették a napot, melynek végén a 7. évfolyam elbúcsúzott a 8. évfolyamtól, majd zárásként
egy tanár-diák röplabdamérkőzésen szurkolhattunk a résztvevőknek.

Varga Éva Ildikó
Diákönkormányzatot vezeto pedagógus

Megérkezett a diákigazgató

Készen áll a csapat
a lézerharcra

Kulcsátadás a megnyitón
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Érdekességek Levelek múltjából
Sipos Gergő tanár úr rovata
A leveleki sortűz
A XX. század elején Levelek meglehetősen szegény település volt, ezt pedig csak súlyosbította a különböző ideológiák vihara és az I. világháború utáni általános gazdasági hanyatlás. Mindezek forradalmi szerveződést hívtak életre.
1918. november 2-án megalakult a község Nemzeti Tanácsa, terveik között pedig a következőket olvashattuk: 21
hadiözvegy elsikkasztott segélyének folyósítása, élelmiszerosztás az uraság raktáraiból és hat család lakhatásának
rendezése, akik fölbe vájt kunyhókban tengődtek. Történt azonban más is: a háborúból hazatért katonák - akik
fegyverüket is magukkal hozták - úgynevezett „vörösőrséget” szerveztek.
A következő néhány napról, a javarészt 50-es, 60-as évekbeli források - jellegükből adódóan meglehetősen egyoldalúan - tájékoztatnak, ezért itt csak a tényekre igyekszem szorítkozni.
November 4-én egy bizonyos Komjáthy főhadnagy különítménye igyekezett lebeszélni a falu népét a forradalmi
szervezkedésről - sikertelenül. A levelekiek elkergették őket. Erre válaszul november 5-én a megerősített
Komjáthy-különítmény körbevette a falut, és az utcákat végigjárva a férfiakat a főtérre vitték. Itt azonban a leveleki
„vörösőrök” a házak között megbújva már korábban fegyveres állásokat vettek fel.

„Az I. világháborús hosi halottak

nevei
a levelekiegy
emlékmuvön,
Ismét propagandabeszéd hangzott, majd ennek mentén heves vita alakult ki, amely tragédiába torkollott: Besenyőd felől
vágtában
katonaiközéjük
senyőd
sorolva Dudás Józsefet is.”
felől vágtában egy katonai szekér érkezett, rajta géppuska, ami tüzet nyitott az ott álló férfiakra. Dudás József és
Csendi István kapott halálos lövést. A házak között megbúvó leveleki „vörösőrök” viszonozták a tüzet, megölve a géppuskást és a kocsist, de a lőszer
hamar elfogyott. A Komjáthy-különítmény elfogta, és a kanális (ma IV. számú főfolyás) partján sorba állította őket bejelentve a tizedelést, de végül,
valamilyen ismeretlen okból megkegyelmeztek nekik.

Dudás József nevét olvashatjuk a Hősök-terén állított I. világháborús emlékművön. Görögkatolikus halotti anyakönyvében halál okaként a következő
bejegyzés szerepel: „tüdőlövés, a forradalom áldozata”. Csendi István halotti anyakönyvét nem leltem fel, de az a tény, hogy az emlékművön sem
szerepel, azt sejteti, hogy talán nem leveleki lakos volt. Úgy tudom az egykori tanácsháza falán márványtábla emlékezett rájuk, de a felújításkor ennek
nyoma veszett.
Forrásjegyzék:
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• Gesztely Nagy Zoltán: A leveleki sortűz, Szabolcs Szatmári Szemle III. évfolyam, 1968
• Kelet-Magyarország, 1968. március 3. (25. évfolyam, 53. szám)
• Kelet-Magyarország, 1968. november 29. (25. évfolyam, 280. szám)
• Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára – Dudás József halotti anyakönyvi kivonata

Borbély Attila intézményvezető-helyettes ismert, és népszerű tagja nemcsak iskolánknak, de Levelek településnek is, amelyhez több szállal kötődik. Nyugdíjba vonulása alkalmából az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő oklevelét vehette át. Ebből az alkalomból kértem, mondja
el, hogyan látja ezt a szép pályát, az idők távlatából. Van-e olyan mozzanat, amire kiemelten büszke, vagy amire különösen szívesen emlékszik
vissza?
Szerencsés vagyok, mert bárhol dolgoztam mindig sikerült magam elfogadtatni. 1960-ban édesanyámat ide,
Levelekre helyezték óvónőnek, így a kastélyban kaptunk szolgálati lakást. Az iskolában jó tanuló voltam, de a
foci is érdekelt. A kastélykertben rengeteget játszottunk, és éppen ebben az időszakban alakították ki ott a
focipályát. A Krúdyba jártam középiskolába, ott kosárlabdáztam, mivel azonban édesapám volt a leveleki csapat
vezetője, és így itt kezdtem hivatalosan a labdarúgást. Érettségi után a TSZ-ben dolgoztam és 1976-ban bekerültem
a Nyíregyházi Vasutas Sportclubba, akikkel akkor megnyertük a megyei bajnokságot. Később egyesült a NYVSC és
Spartacus, így kerültem be aztán az NB II-be. Katonakoromban átkerültem az ASZTALOS Sportegyesületbe, ahol
az első 58 meccs mindegyikén játszottam. Akkor még létezett magyar katona válogatott, amibe beválogattak és ennek
kapcsán jutottam ki Észak-Koreába. Leszerelés után visszamentem a régi csapatomhoz, ami időközben NB I-es lett,
és itt 25 meccset játszottam. Később tanárképzőre jelentkeztem és Baktalórántházára kerültem a Mezőgéphez. Itt
megyei bajnokságot nyertünk, majd 1985-ben visszatértem Levelekre, ahol a labdarúgás mellett testnevelőként az
iskolában kezdtem tanítani. Ebben az időszakban lett NB III-as Levelek.
Az iskolában az utánpótlás-nevelésből kivettem a részem, de természetesen a diákolimpiákra történő felkészítés is
fontos lett. Pályám alatt három osztálynak voltam osztályfőnöke. 2000-ben lettem igazgatóhelyettes, amire Herczku
István igazgató úr kért fel. Azóta ezt a hivatást űzöm, egy kisebb megszakítással: két évig megbízott igazgató voltam, éppen akkor, amikor állami fenntartású lett az iskola, illetve változás történt az akkori iskolatársulásban is. 2013 őszétől aztán megint helyettes lettem, egészen mostanáig.
Mivel szeretné eltölteni a jól megérdemelt nyugdíjas éveket? Van-e olyan dolog az életében, amire eddig nem volt lehetősége, de most megvalósulhat?
Nagy hiányérzetem nincs, mert eddig is az iskola és a család töltötte ki a mindennapjaimat. Az azonban bizonyos, hogy a távolabb élő unokáimmal
több időt szeretnék tölteni, amire talán most lehetőségem nyílik majd. A kerékpározást már egy ideje űzöm, de nagyon szeretem a rejtvényfejtést és a
logikai feladványokat, ezekre is több időt szakítok majd. Van egy nagy büszkeségem: már több mint 100 alkalommal adtam vért és ezt ameddig lehet,
szeretném folytatni.
Mindehhez jó egészséget kívánok az olvasók nevében is! Köszönöm a beszélgetést!

Sipos Gergo
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Eredményeink a Diákolimpián

Labdarúgás IV. korcsoportos Diákolimpia Megyei Dönto – Fehérgyarmat, VI.
helyezés (Madai Patrik, Regán Patrik,
Papp László, Fodor Áron, Somogyi Bálint, Mocsár Patrik, Ignácz Benjamin)

I

skolánk tanulói nagyon jól szerepeltek az idei tanév Diákolimpiai versenyein atlétika és labdarúgás sportágban is, így méltán
lehetünk büszkék rájuk. A nagykörzeti versenyeken minden
csapatunk dobogós helyen végzett, a legjobbakkal pedig
tovább jutottunk a megyei döntőkre. Megyei szinten is megállták
a helyüket, nagyon szép eredményeket értek el. Gratulálunk
és további sok sikert kívánunk a jövőben is! Köszönjük Levelek
Nagyközség Önkormányzatának, hogy segítették tanulóink utaztatását a versenyek helyszínére!
Dávidáné Kovács Judit
testnevelo tanár

III. korcsoportos Diákolimpia Megyei
Dönto – Fehérgyarmat, V. helyezés
(Lévai Patrik, Bakró Nikolasz, Bodrogi
Viktor, Busák Gergo, Ignácz Benjamin,
Jónás József, Nagy Attila,
Pródán Patrik

Megyei Atlétika Diákolimpia Többpróba
Bajnokság-Nyíregyháza 4. helyezés-II.
korcsoportos fiú csapat (Nagy Ákos,
Károly Bence, Posta Sándor, Dobronyi
Sándor, Bakró Barnabás, Bakró Imre)

Megyei Atlétika Diákolimpia Egyéni Pályabajnokság-Nyíregyháza 1.hely Hegedus Boglárka- magasugrás, 2.hely Fodor Áron-300
m síkfutás, 3.hely Dávida Panna-1500 m
síkfutás, Fodor Áron-magasugrás, 5. hely
Fodor Viktória-súlylökés, 7.hely Molnár
Milán-súlylökés
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Atlétika Nagykörzeti Dönto-Napkor

Megyei Atlétika Diákolimpia Többpróba
Bajnokság-Nyíregyháza 5. helyezés-III.
korcsoportos lány csapat (Hegedus Boglárka, Kodály Maja, Papp Hanna, Bakró
Szimonetta, Farkas Boglárka, Bakos
Kira)

Ballagási ünnepség a Leveleki
Kastélykert Óvodában
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