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2020. október 11-én, a leveleki időközi választáson egyedüli jelöltként indultam a polgármesteri címért. Ennek ellenére mégis úgy éreztem, 
hogy volt tétje a szavazásnak. A leveleki választópolgárok szavazatukkal a támogatásukat fejezték ki, ami megerősített abban, hogy jól dön-
töttem, amikor vállaltam a jelölést. A megtisztelő feladatban annak lehetőségét láttam, hogy együttes munkával megpróbáljuk úgy alakítani 
Levelek életét és arculatát, olyan ötleteket, elképzeléseket valósítsunk meg, amelyek az itt élők életét jobbá teszik és településünket igényes, fejlett 
szolgáltatásokkal rendelkező, rendezett zöldövezetben elterülő, gazdag településsé varázsolják. A leadott szavazatoknak számomra az volt az 
üzenetük, hogy az emberek mennyire érzik fontosnak, hogy meghatározó, aktív szereplői legyenek a település mindennapi életének. Az egyik 
legnagyobb vágyam, hogy ne legyen megosztott a település lakossága, vagyis egységes, összetartó, békés közösséget alkossunk, mert jól tudjuk, 
hogy csak összefogással és együttműködéssel lehet előremozdítani a település fejlődésének ügyét.

Levelek Nagyközség Önkormányzata 2020. október 15-én tartotta ünnepé-
lyes alakuló képviselő-testületi ülését. Településünk irányításának feladatait 
a választott tagok látják el: Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita - társadalmi 
megbízatású polgármester, Szanyi Mária - alpolgármester, Nagy Viktor - 
alpolgármester, Dr. Nagy Mária - képviselő, Lengyelné Bukta Lívia -képvi-
selő, Ugyan János - képviselő, Dr. Turóczy Ferenc – képviselő.
Dr. Spisák Ildikó jegyzőként, Dr. Siket Sándor aljegyzőként vezeti hivata-
lunkat.
Kihívásnak tekintjük az előttünk álló feladatokat, és arra törekszünk, hogy 
a legjobban oldjuk meg azokat - lehetőségeinkhez mérten -, és abban 
bízunk, hogy mindez sikerül.
Köszönjük szépen a támogatást és a bizalmat! Köszönjük, hogy szolgálhat-
juk Levelek fejlődését, településünk és lakosságunk javára!

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita 
Polgármester

HÁZIORVOSKÉNT, TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSBAN 
VEZETEM LEVELEKET!

Levelek Nagyközség Önkormányzatának 
képviselo-testülete
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Márton-nap a „Napocska” csoportban

A csoportunkról: 23 örökmozgó, kutató, minden iránt érdeklő-
dő, mindent kipróbálni akaró, vegyes életkorú gyerkőc, és 3 
felnőtt, akik megpróbálják őket terelgetni. 
A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismer-

tessük az óvodásokat a népszokásokkal és az év ezen időszakára vonat-
kozó jóslatokkal, hiedelmekkel. Ezek egyike Márton napja.
Szent Márton nap, november 11.: ekkorra híznak meg a fiatal libák, és 
ekkora érik be az újbor. Gyakran megbeszéljük a kapcsolódó népi mon-
dások jelentését, például elmagyarázzuk a „Ha Márton napján a lúd a 
jégen jár, karácsonykor sárban poroszkál.” értelmét és azt, hogy a régiek 
miért figyelték az időjárási összefüggéseket. Hitük szerint ezen a napon 
sok minden múlott. Innen ered az a szólás is: „Aki Márton-napon libát 
nem eszik, egész éven át éhezik.”.
A Márton-napi készülődés azonban nemcsak a néphagyományok felele-
venítéséről szólhat. Márton legendájának elmesélése nagyon jó alkalmat 
ad arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a jószívűség, a segítőkészség 
és adni tudás fontosságára.
Tevékenységeinkben megjelenik az öröm, a jókedv, beleéljük magunkat 
a gyermek érzéseibe és együtt éljük át a felhőtlen óvodáskor semmivel 
nem helyettesíthető eseményeit – nap, mint nap felfedezzük a körülöt-
tünk lévő csodákat. 
A Márton nap közeledtével sokat beszélgettünk libákról, tollfosztás-
ról, a toll fontosságáról, felhasználásáról. Tollat fújtunk és nyakláncot 

fűztünk tűzön pirított libagége tésztából. Felelevenítettük, eljátszottuk 
libás/ludas dalos játékainkat, mondókáinkat („Hatan vannak…”, „Siess 
libám…”, „Egyél libám…”, Elment apám libát lopni…”).
Élő liba érkezett a csoportunkba. Dunyhába bújtunk, libatollal írtunk. 
Voltunk kukoricatörésen, majd lemorzsoltuk a kukoricát és etettük vele 
a libát. Meséltük és dramatizáltuk a „Lúdas Matyi”, illetve „A róka és 
a liba” című mesét. A nagycsoportos gyerekek eljátszották Szent Már-
ton történetét. Libasorban jártunk-keltünk („Száz liba egy sorban…”). 
Alkalom volt válogatásra (tökmag, napraforgó, kukorica) és számolásra 
is. Libás, ludas kiegészítőkkel díszítettük csoportszobánkat és a folyosót. 
Tevékenykedés volt bőven. És zárásképpen libazsíros kenyeret fogyasz-
tottunk.
Márton-napi projektünk komplexen épült be a mindennapok tevékeny-
ségeibe, melyben a szülők is aktívan segítettek családi gyűjtőmunkákkal 
(libazsír, élő liba, libamáj, plüsslibák), együttműködésükkel. A projekt 
által sok ismerettel gazdagodtak a gyerekek. 
Hiszem és tudom, hogy az érzelmi motiváltság nélkülözhetetlen, ha 
eredményeket szeretnénk elérni. Az előttünk álló időszakban – a CO-
VID19 miatt – még inkább törekszünk az érzelmi biztonságot nyújtó, 
derűs, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, a családokkal történő 
együttnevelésre. Hiszen a lelkileg egészséges gyerek mindannyiunk szá-
mára nagy örömöt jelent.

Márton napi dekorációk és kellékek

Nagy Géza Zoltán

Baglé Jánosné
óvodapedagógus

napocska csoport
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A fejlesztések, az élhetőbb környezet kialakítása fő feladata az önkormány-
zatnak. A képviselő testület már az előző ciklusok során is lemondott a 
tiszteletdíjáról, hogy ezzel is hozzájáruljon a  településünk előtt álló fel-
adatok megvalósításához. A 2019-ben megalakult új testület az önkor-

mányzat éves költségvetésében 6 millió forint képviselői keret létrehozásáról dön-
tött, melyet településünk fejlesztésére fordított. Ebből a képviselői keretből, és a 
településfejlesztésre elkülönített forrás egy részéből valósult meg a leveleki piac par-
kolójának és központjának térkövezése, és a zöldfelületek kialakítása. Évelő örökzöld 
és virágzó cserjéknek ad otthont a Hősök tere, a Boronás szobor előtti tér parkja, az 
önkormányzat mellett lévő tér, a görög templom és a római plébánia utcafrontja is. 
Közterületeinken ültetésre került 20 különféle díszfa is, mellyel a jövő nemzedéké-
nek örökségét gondozzuk.

Levelek a fejlodés útján

Szanyi mária
alpolgármester

Dézsák és évelo növények díszitik 
a piac bejáratát

Parkosítás a fotérenA Piac parkolója
Épül az ötcsoportos óvoda parkolója
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2019. júliusában kezdődött el uniós támogatásból az új, ötcsoportos óvoda kivite-
lezése. A megbízott vállalkozó, a Morex Kft. mindössze csak 36,4%-os készültségi 
szintre teljesítette a vállalt feladatot a határidők leteltéig, ezért a szerződést felbon-
tottuk. Új, eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, ezáltal lehetővé vált, 
hogy óvodánk tovább épüljön, a beruházás lezárása 2021 májusában várható. Ön-
kormányzatunkat súlyos anyagi és erkölcsi kár érte a jelenleg már felszámolás alatt 
lévő Morex Kft. szerződésszegése és a közel 56 millió forintos, elismert tartozása 
miatt. A beruházás folytatásához hiányzó összeget saját forrásból kell előteremte-
ni, melyet az önkormányzat vállalt az óvoda megvalósítása érdekében. A tartozást 
minden lehetséges jogi úton megpróbáljuk érvényesíteni és kértük az ügyben a ma-
gyar kormány segítségét is egy Orbán Viktor miniszterelnök Úrhoz címzett levél 
formájában is.
Leveleken a gazdaságélénkítő program keretében 2020 októberében elkezdődött 
a  betonelemgyártó- és asztalos üzem építése, mely február végére készül el. Jól 
tudjuk, hogy az üzem megépülése után jön a neheze, hiszen az üzemet az önkor-
mányzatnak hatékonyan és eredményesen kell működtetni, ami óriási feladat lesz. 
Bízunk benne, hogy ez sikerül, és az önkormányzat új vállalkozása jó lehetőséget ad 
munkahelyteremtésre, és a saját források növelésére.
2021.március végére készülhet el a 41. sz. főút, a Táncsics Mihály út és a József Attila 
út kereszteződésében a körforgalom, amelyet már nagyon vártunk. A kivitelezés a 
közművek kiváltásával kezdődött el. 
A TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 azonosító számú, „A Nyírség turisztikai kínálatá-
nak integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termék-
csomagok fejlesztése a Nyírségben” című projektben 14 település kapott támoga-
tást, településünknek nettó 73 622 047 Ft. áll rendelkezésre a Leveleki Tó-Centrum 
fejlesztésére. Jelenleg a projekt közbeszerzése folyik, melynek eredményessége ese-
tén kezdődhetnek el a kivitelezési munkák és az eszközbeszerzés.
Levelek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Programban pályázatot nyúj-
tott be a Levelek József Attila utca belterületi kerékpárút építésére 2020. szeptem-
ber 10-én, mely projekt támogatást kapott. A projekt megvalósításának tervezett 
befejezése 2022. június 30. Köszönjük szépen a lehetőséget és a magyar kormány 
Magyar Falu Programjának támogatását.

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita 
Polgármester

Térko borítja  Levelek központjában 
a foutak melletti járdákat
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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
NYUGDÍJAS SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 2020.
SZEPTEMBER 14-ÉN TARTOTT SPORTNAPOT 
A NAPKORI KEREKERDŐ TURISZTIKAI KÖZ-
PONTBAN. A RÉSZTVEVŐK ÉLMÉNYEKBEN 
GAZDAG NAPOT TÖLTÖTTEK EGYÜTT:

ROMÁN DEMETERNÉ,
A MEGYEI NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG ELNÖKE

Szövetségünk 2020.okt.02-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. 
Szervezetünk a kezdetektől részt vett a megyei sportnap szervezésében, 
ezeken a rendezvényeken egy-egy alkalommal több száz vendégünk volt. 
Igaz, nem mindenki állt a „rajtvonalhoz”, de minden évben egyre többen 
és egyre aktívabban vettek részt a különböző helyszíneken megrendezett 
sportnapon. Kezdetben a baráti találkozás, a kellemes időtöltés volt a cél, 
néhány éve viszont tudatosan, az egészségmegőrzés szempontjait figye-
lembe véve szervezzük a sportnapokat. Miért? Minden kornak vannak 
szépségei és nehézségei, így az idős kornak is. Sokan, ha kimondják vagy 
meghallják az öreg vagy idős szót, csupa negatív jelző jut az eszükbe. Ilyen 
pl. kihullik, elkopik, csökken, elvész, lelassul, megfogyatkozik, stb. Ezek 
a negatív sztereotípiák elsősorban a fizikai veszteségből adódnak, hiszen 
jól látható jelei vannak. Ha a testi folyamatok változásait az élet termé-
szetes folyamatának fogadjuk el, ha a testi-lelki eltérések egyensúlyban 
tartásához az örömkészség, a tenni akarás és a kapcsolatok ápolása tár-
sul, akkor egészséges öregedésről beszélhetünk.  Emiatt szervez sok klub 
és egyesület olykor heti rendszerességgel „botos sétát” (nordic walking), 
időnként kerékpározást, pingpong versenyt, sakkversenyt is. Rendszere-
sen benevezünk az országosan meghirdetett versenyekre, ahol megyénk 
igen jó helyezést ér el. 10000 óra elnevezésű megmérettetésen országosan 
a legtöbb órát gyűjtöttük össze, a leveleki Őszi Levél Nyugdíjas Egyesü-
let az élen járt e programban, köszönet érte. Miért tartjuk fontosnak a 

mozgást? A mozgás segíti a fizikai erőnlét megtartását, segít abban, hogy 
minél tovább megőrizhessük aktivitásunkat, ne váljunk kiszolgáltatottá, 
minél tovább megmaradhasson az önbecsülésünk. Az utóbbi években a 
leveleki Életmód Egészségünkért Egyesület aktívan bekapcsolódott a me-
gyei sportnap lebonyolításába. Az egyesület vezetője Dr. Turóczyné Dr. 
Székely Anita és az egyesület tagjai új színt hoztak az életünkbe. A játékos 
vetélkedők felhőtlen szórakozást nyújtanak, emellett fizikai és szellemi 
aktivitást is kívánnak a résztvevőktől. A közös bemelegítő torna, amely 
kellemes zenére indul, jó alapot ad az igen ötletes feladatok megoldásá-
hoz. Pl.: asztalról poharakba gurítani labdákat,  műanyag bábuk ledönté-
se labdákkal, puzzle darabok összeszedése és kép kirakása,  keresztrejt-
vény megfejtése időre, vízgyűjtés kanállal, labda hálóba dobása és még 
sok-sok minden.  Az 5 fős csapatokat a társak buzdítása kíséri, messzire 
hallatszik az üdvrivalgás egy-egy feladat sikeres megoldása esetén. Vala-
mennyi versenyző csapat emléklapot, az első 3 helyezett serleget és érmét 
kap, amire igen büszkék a családtagok előtt. Minden évben generációs 
vetélkedőt szerveztünk, Azon a településen, ahol a versenyt rendezték, 
alsó tagozatos diákok is résztvevői voltak a csapatoknak. Miért tartjuk 
fontosnak? Az idősek a gyerekekben saját unokájukat látják, - sajnos na-
gyon sok nagyszülő ritkán találkozhat unokájával különféle okok miatt 
-, másrészt a gyerekek megismerik a korral járó elváltozásokat (nagyot-



ÁKLI MÁRTONNÉ, 
AZ  ŐSZI LEVÉL NYUGDÍJAS 
EGYESÜLET ELNÖKE

Az Életmód Egészségünkért Egyesület már 4. alkalommal vállalta el a megyei nyugdíjasok ré-
szére a Sportnap megszervezését, a játékos feladatok összeállítását, lebonyolítását, a csapatok ér-
tékelését, a közös, bemelegítő tornát. A programok mindenkinek tetszenek, a résztvevők mindig 
elégedetten térnek haza. Így vagyunk ezzel mi is. Mindig több csapattal nevezünk be. Eddig csak 
idén nem nyertünk kupát, de nem is a kupa a lényeg. Eltöltünk egy kellemes napot, vidámak 
vagyunk, sokat mozgunk, erősítjük a testünket, találkozunk más csapatokkal.
Köszönjük a szervezőknek a sok munkát, különösen Dr. Turóczyné Dr. Székely Anitának, aki a 
felelősségteljes munkája mellett még erre is szakít időt.
Kívánjuk, hogy még sokáig legyen ereje és türelme ehhez a nemes feladathoz!

DR. TURÓCZYNÉ DR. SZÉKELY ANITA, 
AZ ÉLETMÓD EGÉSZSÉGÜNKÉRT 
EGYESÜLET ELNÖKE

A szellem és a test frissességét és feltöltődését egyaránt segítő sportfelada-
tokban versenyeztek Nyíregyházáról és a megye területéről érkező nyugdíjas 
közösségek csapatai. A résztvevők nagy érdeklődéssel és aktivitással vágtak 
bele az új kihívások teljesítésébe. Az elért pontszámok összesítését követően 
eredményhirdetéssel zárult a vetélkedő. Nagy öröm volt számunkra, hogy újra 
találkozhattunk és együtt tölthettük ezt a napot a megye nyugdíjas klubjainak, 
egyesületeinek tagjaival. Köszönjük szépen a nyugdíjas szövetség részéről 
Román Demeterné elnök asszony megtisztelő meghívását, a vendégszeretetet, 
és az élményekben, mozgásban gazdag emlékezetes napot! 

Nagy Géza Zoltán

hallás, rossz látás, hajlott hát, járóbot használata, stb.) Levelek település önkormányzatának, 
lakóinak, a nyugdíjas szervezetnek nagyon hálás a megyei nyugdíjas szövetség, ugyanis szíves 
vendéglátóként egy alkalommal helyszínt is biztosított a sportrendezvényünk lebonyolításához. 
Remélem, hogy az újonnan megválasztott polgármester tovább viszi a stafétabotot és nemcsak a 
sportvetélkedők lebonyolítását, hanem a helyszín biztosítását is szívügyének tekinti.
Az együttműködés jegyében kívánok jó egészséget, sikereket és áldott karácsonyi ünnepeket 
a település vezetői, lakói, a nyugdíjas szervezet tagjai részére! A 2021-es év hozzon számunkra 
pandémiamentes, nyitott, boldog napokat!
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SIKERESEN SZEREPELTEK A LEVELEKI 
NYUGDÍJASOK AZ ORSZÁGOS VERSENYEN!

A X. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjére Balatonszárszón került sor szeptember 25-26-27.-én. A Leveleki Őszi 
Levél Nyugdíjas Egyesület sok emlékkel és nagy sikerrel zárta a versenyt. Élménybeszámoló Ákli Mártonné, Marika nénitől, 
az egyesület elnökétől.

A Ki Mit Tud elődöntője még a vírus előtt, febr. 27-én volt Borbányán. 
A továbbjutottaknak a meghívót csak egy hét múlva küldték ki, mivel 
sok helyszínen zajlottak a válogatások. Amikor megtudtuk az örömhírt, 
hogy mi is a nyertesek között vagyunk, nagyon boldogok voltunk. A 

kérdés csak az volt, hogyan jutunk el Balatonszárszóra, miből teremtjük elő az uta-
zás és a részvétel költségeit? Az idő meghozta rá a választ. Júniusban lett volna a 
Középdöntő, de közbeszólt a vírus. Még próbálni se tudtunk, csak nyáron, mikor 
már biztossá vált az időpont, szeptember vége. Hetente többször is próbáltunk. Az 
anyagi fedezethez meg szerencsére  segítséget adott a Képviselő Testület és Dr. Tu-
róczyné Dr. Székely Anita.
Nélkülük nagyon megterhelő lett volna az egyesületnek és a résztvevőknek is. Még 
egyszer köszönünk minden támogatást. Mi igyekeztünk helytállni, ami sikerült is. 
Az egyéb kategóriában mi kaptuk a legtöbb pontot, így mehetünk a döntőbe, amit 
valószínűleg 2021. júniusában rendeznek szintén Balatonszárszón. Ez már 4 napos 
lesz, kirándulásokkal, ismerkedési esttel összekötve. Biztos nagy élmény lenne, ha 
el tudnánk menni, s valahonnan megint segítséget kapnánk. Ezek a rendezvények 
nagyon jók, hisz rengeteg élményt nyújtanak, barátságok alakulnak ki, megismer-
jük az ország különböző pontjain élő nyugdíjasok tevékenységét, sokat tanulhatunk 
tőlük, másrészt pedig Leveleknek és az egyesületnek is emeljük a hírét, hisz most 
sokan azt se tudták, hogy hol van Levelek. Azt hitték, a dunántúli Levél községből 



Tisztelettel: 

Ákli Mártonné 
 az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület elnöke

Nagy Géza Zoltán

érkeztünk, mivel a nevünk Őszi Levél. Az utazás is nagy élmény számunkra, hisz mi nem a kényelmes buszozást választottuk, hanem a 
ma már kevésbé használt vonatozást, metrózást, az átszállásokat. A16 fős csoportunk nagyon összekovácsolódott, a szállodában is sokat 
beszélgettünk, nevetgéltünk, énekeltünk, táncoltunk. Eljutottunk Balatonszárszó nevezetességeihez is, a József Attila Emlékházhoz, a költő 
verseit ábrázoló szoborhoz, a Csukás István Színházhoz. A rendezvényen való részvétel igazi kikapcsolódás volt, és felejthetetlen élmény. A 
befektetett munka meghozta gyümölcsét.
2.-Mit üzen az egyesület a levelekieknek karácsonyra és az új évre?
 - Ebben a nehéz és bizonytalan helyzetben minden nyugdíjasnak és valamennyi leveleki lakosnak nagy türelmet, kitartást, bizakodást 
kívánok, a szabályok, tanácsok betartását, valamint hogy jövőre újult erővel, vidáman folytassuk a közös munkát, a színes programokat. 
Szeretném, ha senkit nem veszítenénk el. Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Áldott, békés karácsonyt, boldog új évet!

9



Karácsony a változás ünnepe!?

10

Ebben az esztendőben ismét elérkezett Karácsony szent ünnepe. Az Isten Egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak születésnapja, 
a másként élő Szeretet ünnepe, a maga egész világot megérintő varázsával. A karácsony ünnepére jellemző szellemiség már 
átjárta az emberi szíveket a maga családias légkörével, mindeneket átható békéjével és a szeretet aggódásával.

Legyen meg ezért bennünk az-az elhatározás, amelyről Lenfers így ír: „Kedvet kaptam, hogy én is programokat tűzzek ki magam elé: igyek-
szem fölvidítani embertársaimat. Ami rajtam áll, megteszem, hogy világunkban több legyen az öröm. Kedélyt, derűt, örömöt sugározni: 
ennél nagyobb szolgálatot én nem tudnék tenni szürke világunk számára. De hamar kifogynék a szuszból, ha magam nem meríthetnék, 
Istenem, rendszeresen a Te kifogyhatatlan boldogságodból.” És ebben a mostani helyzetben, amiben élünk, mennyire igazak ezek a szavak.

Karácsonykor megjelenik közöttünk az Élet, Jézus Krisztus. Számunkra az élet szeretet nélkül élhetetlen, ezért kérjük, hogy szeretetünk élő le-
hessen és hogy ünnepünk a megszületett Megváltó által Élettel, Jézus Krisztussal teli lehessen. Mit is kérhetnénk ma? Egy szent szavai jutnak az 
eszembe:

„Valahányszor segítünk egy emberen, karácsony van, mert megszületett a segítségnyújtás.
Valahányszor elhatározza valaki, hogy becsületesen él, karácsony van, mert megszületett a remény.
Valahányszor megkísérli valaki, hogy új tartalmat adjon életének, karácsony van, mert megszületett az öröm.
Valahányszor megértést tanúsítotok egymás iránt, karácsony van, mert megszületett a béke.
Valahányszor két ember megbocsát egymásnak, karácsony van, mert megszületett a Szeretet.
Valahányszor a hit szemével nézzük egymást, mosollyal az ajkainkon, karácsony van, mert megszületett Jézus Krisztus!”

Van egy kedves kis Barátom, Zoli, aki tolószékben éli az életét. Az egyik év Karácsonya előtt kivittem őt a nagyvárosi karácsonyi kivilágítást meg-
nézni. Este, amikor hazavittem, azt mondta: „Kár, hogy a mai ember nem tud a szeretet által világítani. De talán karácsonykor csoda történik…”

Lengyel József
plébános

A vírus ideje alatt ezért a csodáért imádkozom. Maradjanak odahaza azok az emberek, akik 
hála a Jóistennek, jól vannak. Ne legyenek felelőtlen emberek, akik csak önmagukat nézik. 
Szólítsuk meg a technika segítségével azokat, akik gyászolnak, akik kétségbe esve, hazavárják 
szeretteiket. Legyen végre egy kis emberség a földön.
Hogy talán Karácsony tényleg a meghitt pillanatok ünnepe lesz.

Római Katolikus Templom
Sipos Gergo



„Merjünk karácsonykor mi magunk 
ajándékká válni!”

A keleti egyházban hathetes adventi időszak előzi meg a karácsonyt. Évezredes 
hagyományunkat őrizve november 15-étől december 24-ig, 40 napig tart az 
egyházi évünk első böjti időszaka, amelyet Szent Fülöp böjtjének is nevezünk, 
utalva az apostol november 14-i emléknapjára. Görögkatolikusokként az ad-

venti koszorún 6 gyertyát gyújtunk meg. A böjti időszak során tudatos belső lelki készü-
lettel (imádság, szenvedélyektől való tartózkodás), illetve egy tudatos külső készülettel 
(ételektől való tartózkodás)várjuk az ünnep eljövetelét. A karácsony előtti böjti időszak-
ban a keleti egyház az ószövetségi „kis prófétákról” emlékezik meg, akik megjövendölték 
Krisztus megtestesülését.
November 21-én Szűz Mária templomba vezetését ünnepeljük, akit háromévesen vezet-
tek be a jeruzsálemi templomba, ahol nevelkedett, ahol készült arra a hivatásra, amit 
majd később elfogad Gábor főangyal örömhirdetése során. Az ünnepet megelőző vasár-
nap a szentatyák ünnepe, az evangélium szakaszaiban ősatyákra emlékezünk. A gyere- keket is fel kell készítenünk az ünnepekre. Szent Miklós 
napján a templomban izgatottan vártuk a jószívű Mikulást, ahol versekkel, énekekkel 
kedveskedtünk neki, ami persze nem marad viszonzás nélkül. Az advent során az iskolá-
ban a tanórákon jelképesen gyertyát gyújtunk, adventi koszorút készítünk, imádkozunk, műsorral készülünk az egyházközség hívei számára. Szentek 
életéről beszélgetünk, erőt merítve belőlük, hogy mi is ajándékká válhassunk mások számára.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szavaival élve „Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni! Legyünk egymásnak ajándékai, gyerme-
keinknek, házastársunknak, szüleinknek, barátainknak, munkatársainknak vagy akár egy ismeretlen embernek. Egy mosollyal, kedves szóval, vagy 
figyelmességünkkel, a másikra szánt időnkkel. Lehet, hogy idén nem tudunk ajándék után rohanni, elutazni rokonokhoz, de lesz időnk mézeskalácsot 
sütni, együtt játszani, többet beszélgetni, történeteket mesélni, fényképeket nézegetni, sétálni…, és legfőképp imádkozni otthonunkban és remélhe-
tőleg a templomainkban.
Idén nem lesznek nagyszabású programok és műsorok, de a szívünkben várjuk az Úr Jézus Krisztus születését. Várjuk és görögkatolikus hívekként 
készülünk rá.
A Leveleki Görögkatolikus Egyházközség nevében szeretettel kívánunk áldott ünnepet!

Sipos Gergo
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Görög Katolikus Templom

Fodorné Ligetfalvi Tünde
görögkatolikus hitoktató



Amikor valamit a puszta szépségéért, csodálatosságáért szeretünk, valamint azért az örömért 
és boldogságért, amit ez a szívünkben kigyúló és belőlünk kiáradó energia ébreszt bennünk, 

akkor színtisztán szeretünk. 

Életmód Egészségünkért Egyesület

12

Meghitt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,

„Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
Áldott, békés karácsonyt, boldog új évet!”

 Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem”. /

Jelenések könyve 3,20/

Leveleki Református Egyházközség

„Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk…” /Izajás 9,5/  
 

Leveleki Görögkatolikus Egyházközség

Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,

E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én.

/Karinthy Frigyes/

Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha

sikeres új évet kíván Levelek Nagyközség Önkormányzata!



Amikor valamit a puszta szépségéért, csodálatosságáért szeretünk, valamint azért az örömért 
és boldogságért, amit ez a szívünkben kigyúló és belőlünk kiáradó energia ébreszt bennünk, 

akkor színtisztán szeretünk. 

Életmód Egészségünkért Egyesület
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Meghitt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,

Minden levelekinek, sportbarátnak, és kedves olvasónak áldott 
karácsonyt, és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk. 

  Levelek Sportegyesület

„Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll 

minden lélek.” /Ady Endre/
   

Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem”. /

Jelenések könyve 3,20/

Leveleki Református Egyházközség

„Sötétben járunk, hajnalra várunk, Jöjj el Istenünk!”

Leveleki Római Katolikus Egyház

sikeres új évet kíván Levelek Nagyközség Önkormányzata!
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Református Templom

Kedves Testvérek! Különös karácsonyi időszakban vagyunk. 
Most talán minden ember feszült egy kicsit. A vírus eléggé 
meghatározza napjainkat, erről beszélgetünk, szinte mindenki 
tisztában van a fertőzöttek éppen aktuális számával, a terjedés-

sel, a halálozási rátával. Talán félünk, hogy idén a karácsonyunk sem lesz 
az igazi, hiszen a levegőben ott lesz a félelem. Milyen ünnep is lesz ez…
Mégis mindennél bátrabban azt szeretném neked ma mondani, hogy le-
het igazi karácsonyod. Mert a karácsony nem feltétlenül a találkozások-
ban rejlik, ennek ellenére nem is állítom, hogy rosszak.
A karácsony nem az ajándékozásban rejlik, nem a LED füzérekben, nem 
a csinnadrattában. Nem az adventi koszorúban, nem a díszekben.
A karácsony lényege Jézusban rejlik. Aki Jézust kihagyja a karácsonyá-
ból, az a személy, végülis csak „a lényeget” hagyja ki.
Jézus Krisztus közel jött hozzánk mintegy kétezer évvel ezelőtt. Azért, 
hogy megmentsen bennünket, mert ennyire szeretett minket. Értünk jött 
el a Földre, hogy ezt a szeretetet odaadja nekünk, továbbá azért, hogy ez 
a szeretet „közöttünk legyen”.
Miért mondom azt, hogy a járványügyi helyzet ellenére lehet igazi kará-
csonyunk? Azért, mert amikor Jézus Krisztus szeretete bennünk, közöt-
tünk él, akkor már teljesült a karácsony lényege.  Azt kívánom a kedves 
olvasóknak, hogy a karácsony igazi lényegét Jézus Krisztusnak nekünk 
ajándékozott szeretetében leljük meg, és ezt adjuk tovább másoknak. Ál-
dott karácsonyt kívánok! 

„Az Isten országa közöttetek van!” 
(Lukács Evangéliuma 17,21)

Simon Döme András
 lelkipásztor

Betlehem Levelek foterén

Sipos Gergo



Világ Gyalogló Nap

Iskolánk az idei évben is csatlakozott a Magyar Szabadidősport Szövetség által kezdeményezett Gyalogló (HÓ) Naphoz. 
Ebben az évben úticélunk a szomszédos település, Besenyőd határában lévő Turánszky-tanya volt, ahol a hagyomány 
szerint Leveleki Molnár Ágoston (1808-1890) honvéd huszár főhadnagy van eltemetve. Az ő kriptájának próbáltunk, 
közel 35 fős csapatunkkal, a nyomára bukkanni. Egy tartalmas, 70-80 perces séta után célba is értünk. Expedíciónkra 

Sipos Gergő tanár úr kísért el minket és sok érdekes történettel készült. Tátott szájjal hallgattuk előadását a Molnár családról, 
amitől még az átfutó záporok sem riasztottak el bennünket. A gyerekek út közben megfigyelhették az erdők növény- és állat-

világát, illetve azt, hogy milyen növénykultúrákkal foglal-
koznak a helyi gazdák. Sokak számára újdonság volt a ho-
moktövis ültetvény is. Örömmel töltött el, hogy a település 
néhány aktív lakosa és kedves kollégáim is csatlakoztak 
hozzánk szabadidejükben. Hasznosan töltöttük a délutánt, 
sok-sok élménnyel gazdagodva térhettünk haza. A gyalog-
ló napunk szervezésével szeretnénk népszerűsíteni magát 
a gyaloglást, ami minél több ember életének meghatározó 
részévé válhat, mint mindennapi testmozgás, emellett ösz-
tönözni szeretnénk a diákokat a tömegközlekedési eszkö-
zök használata helyett az aktív közlekedés ezen módjára. 
A gyaloglás, a séta alkalmas az egészség megtartására, tár-
sakkal, barátokkal, iskolai közösségben, akár a családtagok 
bevonásával is űzhető,  remek időtöltés egy közösség szá-
mára. Nem igényel különösebb anyagi ráfordítást, bármely 
életkorban, mindenféle sportmúlt nélkül elkezdhető. 

Dávidáné Kovács Judit
testnevelő

15

A Világ Gyalogló Napon, minden év októberében, Levelekhez kötheto 
érdekes, de a többség számára kevésbé ismert helyekre látogatunk el Sipos Gergo



Rendkívüli helyzet – 
rendkívüli pályaválasztás

16

Nyíri-Hankó Ivett, a 8. a osztályfőnöke: Tanulóink idén 
sajnos nem tudtak elmenni a minden évben megrende-
zésre kerülő Továbbtanulási Kiállításra. A középiskolák 
felismerve a rendkívüli helyeztet, jóval több iskolabemu-

tató videót, felvételi tájékoztatót tettek közzé az interneten. A nyol-
cadikosok így online megismerhetik a választható középiskolákat, 
tagozatokat. Ezeket az információkat felhasználva októberben Pálya-
választási Napot szerveztünk. Iskolánk tanulói minden évben részt 
vettek az országos, a tankerületi, és a megyei versenyeken is. Idén 
ezek a hagyományos formában elmaradnak, így előtérbe helyeztük az 
online versenyekre való jelentkezést. A járványügyi helyzet bizonyta-
lansága miatt úgy láttuk jónak, ha még novemberben sort kerítünk a 
tablófotózásra a Művelődési Házban, így már ezzel is készen vagyunk. 
Észrevételeink szerint a tanulók nyugodt, fegyelmezett hozzáállással 
viszonyulnak a változásokhoz és betartják a járványügyi előírásokat.
Iklódi Gabriella, a 8. b osztályfőnöke:  Az iskolaválasztás sok bukta-

A tavalyi tanév nehézségei után szeptemberben normál tanrend szerint indult az iskola, ennek ellenére számos 
szokatlan kihívás előtt állnak a leveleki tanulók, különösképpen a továbbtanulásra készülő nyolcadikosok. Erről 
kérdeztem beszélgetőpartnereimet.



Sipos Gergo
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tóval terhelt problémáját számos változás súlyos-
bította. Nem történtek meg az iskolák tájékoztató 
látogatásai, melyek így az osztályfőnöki órák kere-
tében valósultak meg. Még szeptemberben a 8. b 
osztálynak lehetősége nyílt szülői értekezlet meg-
tartására, melynek központi témája a továbbtanu-
lás volt. Fogadhattunk egy szakértőt is az Iparka-
mara részéről, aki a szakképzés új lehetőségeiről 
tartott előadást. A Pályaorientációs nap keretében 
– kizárólag osztálykeretben – a tanulók érdeklődé- si 
körének megfelelve ismertettünk meg szakmákat, 
illetve az említett szakmákat bemutató videókat 
néztünk meg. Meghallgattuk a konkrét célokat, 
terveket, segítettük a bizonytalanokat. Jelenleg az 
Arany János Tehetséggondozó Program pályáza- t i 
anyagát készítjük elő, valamint a jelentkezési lapo-
kat a középiskolai központi írásbelire. Műsoraink 
sem a hagyományos módon készülnek. A színját-
szó csoportunk és magyart tanító kollégáink rádi-
ós megemlékezésekkel állítanak emléket nemzeti 
ünnepeinknek.
Bakos Jázmin, 8. b osztályos tanuló: A nyílt tanítási napok elmaradtak, de a korábbi, már leballagott barátainkkal tartjuk a kapcsolatot és ők min-
dent elmondanak az iskolákról, ahová ők járnak. Emellett az interneten minden megtalálható és egyértelmű. Sokan közülünk a középiskolák kivá-
lasztásánál már figyelembe veszik, hogy milyen jövőbeli lehetőségeket kínál az adott szakma, vagy milyenek a továbbtanulási esélyek, az egyetemekre, 
főiskolákra. Idén újdonság volt az online kitölthető pályaorientációs kérdőív. Itt hetven kérdésre válaszolva kaptuk meg eredményként, hogy milyen 
területtel lenne érdemes foglalkoznunk.



Ifjúsági klub

Levelek szerencsés településnek tekintheti magát, ha a közösségekről, közösségi életről beszélünk. Számos civil egyesület és közösség 
járul hozzá ahhoz, hogy Levelek egy társadalmilag aktív hely legyen az itt élők számára. Ilyen közösséget alkot a helyi fiatalok egy 
része is, közel 20 éve. (!) 2001-ben nyitott meg Leveleken a Teleház és akkor „nyitott újra” a művelődési ház is. Ekkor vette kezdetét 
a helyi ifjúság csoportba szerveződése. Az évek során a leveleki fiatalok közössége sok formában szervezhette működését, mindig 

kerestük a lehetőséget arra, hogy ez a közösség tovább erősödjön, családiassá váljon. Természetesen az idő múlásával a tagság is cserélődik, 
de büszkén mondhatom el azt, hogy a „régi” fiatalokkal is megmaradt a jó kapcsolat.
Jelenleg a helyi fiataloknak a Teleházban működő ifjúsági klub teremt lehetőséget a találkozásokra, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az ifi 
klub foglalkozásai nagyrészt önszerveződő alapon, az ifjak saját ötleteiből állnak össze. A programok sokszínűek, leggyakrabban társasjáté-
kokkal, vetélkedőkkel, házi csocsó vagy darts bajnoksággal, filmklubok szervezésével töltik ki az ifi klub tagjai a szabadidejüket. Fontos része 
a helyi ifi klub életének az EFOP 1.4.2-16-2016-00005 Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházai kistérségben II. azonosítószámú kistérségi 
program, mely 2018 – 2022 között támogatja és segíti a helyi ifjúsági közösségek működését. A programnak köszönhetően rendszeresen 
szervezhetünk kuktaköröket, kézműves foglalkozásokat és kirándulásokat is. Sikeres szakmai és baráti kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival is. Számos programot szerveztünk közösen, és a helyi ifjúság bizonyította, hogy valódi közösségként 
élnek településünkön. Az ifi klub tagsága megismerkedett az önkéntesség fogalmával és folyamataival is. Az elmúlt években kétszer is eljutott 
a leveleki csapat Bodrogkeresztúrra, ahol egy-egy csapatépítő hosszú hétvégén tovább mélyítették barátságukat egymással és a környékbeli 
ifjúsági közösségek tagjaival is megismerkedhettek. 
A jövőben, amint lehetséges, szeretnénk folytatni klubfoglalko-
zásainkat és az együttműködést a fent említett szervezetekkel. 
Természetesen nyitott közösségről beszélhetünk, így folyama-
tosan várjuk azokat, akik szeretnének megismerkedni a leve-
leki „ifi klub” tagságával és a tagság által kínált lehetőségekkel. 
Müller Péter szavaival szeretném összefoglalni azt, hogy mit is 
jelent a leveleki ifjúsági klub tagjainak a helyi közösség: „Igazi 
közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon 
szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, 
politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.” A leveleki 
„ifi klub” tagjai nevében is szeretnék Békés Boldog Karácsonyt 
és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánni Mindenkinek!

Nagy Viktor
a Leveleki Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

18 Bodrogkeresztúron Legjobb önkéntesek

Kirándulás a Tisza parton

Nagy Géza Zoltán
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Életmód Egészségünkért 
Egyesület – CRAZY 5K
DÁVIDÁNÉ KOVÁCS JUDIT: 

- Tavaly hallottunk először erről a szórakoztató futó akadályversenyről és néhányan úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk. Óriási élmény-
ben volt részünk, maradandó emlékekkel tértünk haza, így nem volt kérdés, hogy idén nevezünk-e. 30 fős csapatunkkal nagyon iz-
gatottan vártuk a rajtot, amit egy közös bemelegítés előzött meg. A rajt után 200 m tömény móka, intenzív szórakozás várt ránk, 19 
felfújható akadályon keresztül, amit kúszva, mászva, csúsz-
va vagy éppen ugrálva tudtunk leküzdeni, majd jött a 2 km 
futás és a cél előtt még egy óriáscsúszda. Hatalmas kihívás 
volt jó néhány versenyző számára, de mindenki teljesítette 
a távot, így boldogan vehettük át a befutóérmet és büszkén 
mondhattuk hogy- MEGCSINÁLTUK! Nagyon jól éreztük 
magunkat, felnőttként rövid ideig ismét gyereknek érezhet-
tük magunkat, önfeledten, őrülten, vidáman és hatalmas ka-
cajjal „játszottunk” az akadályok között. Remek időtöltésnek 
bizonyult, szuper közösségi és csapatépítő program! Jövőre 
újra indul a „NAGY CSAPAT”!

GULYÁS ANNA,  4 B. OSZTÁLYOS TANULÓ: 

- Most voltam először a versenyen. Futás, akadálypályák, kúsztunk, másztunk, csúsztunk, ugráltunk, átbújtunk az akadályokon, kör-
befutottuk a Bujtosi - tavat. A cél előtt még egy óriáscsúszdán is lecsúsztunk. Díjat is akasztottak a nyakamba és egy gumi karkötőt is 
kaptam. Kellemesen elfáradtunk és boldogan mosolyogtunk egymásra. Mindenkinek azt kívánom, hogy éljen boldogságban, vigyáz-
zon magára és másokra, ne kapjuk el a COVID-ot, és mindenkinek legyen Áldott Karácsonya!

A Crazy5K lelkes és kitartó NAGY CSAPATA

Nagy Géza Zoltán
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Az egyesület nem csak a településen, de a megyében is megha-
tározó szerepet töltött és tölt be napjainkban is. A múltban 
a kistelepülések között szinte egyedülálló módon képviselte 
a magasabb NB III-as osztályban labdarúgóit. A tao-s rend-

szernek köszönhetően a környező nagyvárosok után az elsők között 
szerepel utánpótlás nevelésben a klub. A megyei bajnokságban U19-es 
csapatunk veretlenül vezeti az őszi tabellát. Óriási öröm és lehetőség 
adódott az új műfüves pályának köszönhetően. Megyénkben nem sok 
klub rendelkezik 60x40-es méretű műfüves pályával. Az új pálya 
elsődlegesen a Sportegyesület igényeit fogja kiszolgálni, azt követően 
lehetőséget biztosítunk más csapatoknak vagy kluboknak a műfüves 
pálya bérlésére. Hosszútávú terveink között szerepel a jelenlegi csapa-
tok versenysportjának biztosítása. A pandémia a sportegyesületet sem 
kímélte, legfontosabb feladat jelen helyzetben a megyei bajnokságban 
benevezett csapatok fenntartása. A pandémiát követően terveink kö-
zött szerepel a II. Somogyi Máté emléktorna megszervezése, a torna 
időpontjáról tájékoztatót a későbbiekben adunk. Minden levelekinek, 
sportbarátnak, és kedves olvasónak Áldott Karácsonyt, és sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet kívánunk.

Király Ferenc
az egyesület elnöke

Nagy Géza Zoltán
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Sipos Gergo tanár úr rovata

CSODÁLATOS JELENÉSEK

Habár a leveleki ember köztudottan szorgalmas, de a ha-
tárban szétnézve mégsem fogad manapság senkit olyan 
látvány, mint 1907 júniusában, ahol a beszámolók sze-
rint, „ezrivel tolong a nép”. Mi történt? Csak annyi, hogy 

egy hónapra zarándokhely lett a mai víztározó helyétől délre elterülő 
marhalegelő, annak is egy kivágott fűzfa dücskője, amelynek sarjadó 
hajtási között - állítólag - megjelent Szűz Mária. Milyen volt? Erről 
így írnak: 

„Piros cipő, szivárványszínű széles öv, égszínkék ruha, derék, hosszú 
lebontott haj a palástszerüleg ömlik el hátán s majdnem a földet éri, 
feje körül fényes dicssugár, nyakában kereszt és olvasó.” 

Legalábbis egy csordás ezt állította. Más szemtanúja az esetnek 
ugyanis nem volt (hacsak nem lehet a szemtanúk közé sorolni azt a 
vak, apagyi asszonyt, akihez ottjártakor szólt a Szent Szűz, s gyógyu-
lást ígért neki). Mindezek ellenére a csoda híre a legnagyobb dolo-
gidőben is idevonzotta a zarándokokat, akik naponta nagy számban, 
szekerekkel érkeztek, még Máriapócsról is. Vasárnaponként különös-
képpen. Egy alkalommal, még Molnár Gyula tekintetes úr is elment 
imádkozni a dücskőhöz és már ott tartott a dolog, hogy kápolnát 
emelnek a leveleki marhalegelőn, ám ekkor megtörtént az, ami miatt 
az eset igen jól dokumentált lett: az apagyi református lelkész felje-
lentést tett az ügyben csalás miatt. Amikor ugyanis személyesen a 
csoda helyszínén járt a saját leírása szerint „fanatikus, vakhitű, ókori 
lelki sötétségben ülő” asszonyokkal találkozott, akik mindenféle pén-
zeket szórtak adományként a csoda helyére, melyek aztán az éjszaka 
folyamán utolsó fillérig eltűntek. Így azt a dücskőt, egy hónapnyi bú-
csújárás után hatósági parancsra kivágták, s a zarándoklat megszűnt. 

Habár az is ritkaság, hogy jelenést vélnek látni egy településen, de Le-
velek ebben is különleges, ugyanis egy másik ilyen eseményről is be-
számolnak a források. Ezt azonban a keresztény csodák között hiába 
keresnénk, ám ha fellapozzuk a zsidó történeteket, a híres nagykállói 
rabbiról szóló egyik elbeszélésben érdekes dologra bukkanhatunk.  
Történt ugyanis, hogy a ’kállói csodarabbira egy fiatal fiú nevelését 
bízták, s amikor az felnőtt, a rabbi sehol nem talált számára megfelelő 
menyasszonyt. Kétségbeesetten kóborolt a környéken, amikor nem 
várt segítséget kapott egy jelenés formájában:

„Az idegen felemelte a kállói papot, homlokon csókolta és súgott vala-
mit a fülébe. Azután botjával odamutatott a távol szendergő paraszt-
házak felé, ahol Levelek községe szunyadt fehér házaival a nagy éjsza-
kában. (...) Reb Sáje Áron rögtön kitalálta a jelenésből, hogy ez bizony 
sem manó, sem rabbi, sem utazó nem volt, hanem maga Elje nove, Illés 
próféta az, ki utjukat állta ott a leveleki országúton.” 

A történet szerint egy szegény, leveleki zsidó lányához vezette Illés 
próféta a rabbit, így megtarthatták az örömteli eseményt, ami „le-
veleki menyegző” néven került be az irodalomba. Ennek éve 1770 
volt, a Mária-jelenésé pedig 1907. Ha ez így folytatódik, talán nem 
árt mostanság nyitva tartani a szemünket! Ki tudja, kivel találkozunk 
legközelebb?

Forrásmunkák:

Szabolcsi Lajos - Leveleki menyegző. Egyenlőség k., Budapest, 1919.
Nyírvidék, 28. évfolyam, 27.-29. szám. 1907.
Szamos, 39. évfolyam, 56. szám. 1907.
Protestáns egyházi és iskolai lapok, 50. évfolyam, 31. szám. 1907.
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Tó- Centrum - 
turisztikai fejlesztés

Nagy Géza Zoltán

Nagy Viktor
turisztikai  vezető

A leveleki Tó- Centrum 2020-ban is sikeres évet zárhat, annak ellenére, hogy a pandémia miatt csak június elejétől várhattuk az ide látogató 
turistákat. A már hagyományosnak nevezhető szezonnyitó rendezvényünket, a Halételek Főzőversenyét idén nem tarthattuk meg, remélem, 
hogy 2021-ben éppen ezért még nagyobb érdeklődéssel várhatjuk majd a versengeni kívánó csapatokat a kemping területére. A nyári hó-
napokban a strand forgalma a bizonytalan turisztikai helyzet ellenére szépen alakult, bár az időjárás egészen július végéig nem kedvezett a 
szabad vizű strandok kedvelőinek. Vendégszám tekintetében kb. 16-17 ezer látogatója volt a Tó- Centrumnak. 
A kemping a nyitást követően folyamatos telt házzal üzemelhetett. Pozitív tény az, hogy a kemping egyre színesebb igényű közönséget vonz 
országosan, a jövőben mindenképp bővíteni szeretnénk a szolgáltatás színvonalát és a szabadidős szórakozási lehetőségek számát is. Az 
idei évben több nagy rendezvénynek is otthont biztosított a kemping. Visszatérő rendezvényünk a V8 Fanatics American Car Club Eastern 
Hungary amerikai autós találkozó, amit idén két alkalommal is nagy sikernek örvendett, illetve a UIM Jet-Ski Európa bajnokság is idén már 
második alkalommal rajzolta fel Leveleket az európai jet-ski sport térképére. Táborok tekintetében is több éve helyszínt biztosítunk vitorlás, 
tánc, színjátszó és nyelvi táboroknak, valamint több sportág edzőtábora is a település kempingjét választotta helyszínéül. Természetesen a 
nagyobb táborok és rendezvények mellett továbbra is érkeztek hozzánk családok, baráti társaságok és munkahelyi csoportok is. A Tó- Centrum 
kempingje ideális minden olyan csoport fogadására, akik nyugodt környezetben szeretnének eltölteni egy vagy több napot is. Az elmúlt 
években már esküvőket is szerveznek a kemping területén, ez mindenképp jó kiindulópontja lehet a kemping sokrétűbb kihasználásának, a 
szolgáltatás fejlesztésének. A visszajelzések mindenképp pozitívak, köszönjük szépen mindenkinek!
A közeljövőben várható a  „TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 azonosító számú, „A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örök-
ségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben” című projekt indulása, mely teljes megújulást ígér a 
leveleki turisztika életében és infrastruktúrájában is. A pályázat keretében teljesen megújulhat a strand, részben a kemping és rengeteg 
szabadtéri eszköz, mindezek mellett további szórakoztató lehetőségekkel  bővülhet a szolgáltatásunk palettája. A téli hónapokban a Tó- Centrum 
továbbra is várja a természetbe vágyókat, hiszen a tópart nem csak a nyári időszakban szép, a környező természet télen is megnyugtató és 
pihentető lehet a testnek és léleknek is. A leveleki Tó- Centrum minden munkatársa nevében Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! 
Találkozzunk 2021-ben is!

Leveleki Strand Kemping-Tó-Centrum Levelek
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MINI Rejtvény – L E V E L E K – Emlékezés

Községünk túljutott egy fontos /2017/ dátumon, 950 éves volt. Beléptünk egy új időszakba melynek a végén ott van az 1000. évünk. Kíván-
juk, hogy sokan érjék azt meg, de jó néhányan már nem leszünk ott. Három éve ünnepeltük községünk 950. évfordulóját. Remélem nem 
felejtették el, az egész évi sorozatos ünneplést. Két könyvet is megjelentetett az önkormányzat, hogy mindenki ismerje meg községünk 
múltját, jelenét és tervezzék a jövőt. Rejtvényünk erre hívja fel a figyelmet.

Vízszintes: 1. A község határában volt egy település Nyírkércs határvo-
nalánál. Korábban tulajdonosáról Tatártelkének hívták. 8. Nyíregyhá-
zához tartozó település lakosa. 9. Házrésze. 10. Elem! 11. Szabolcs gyü-
mölcse. 13. TEC. 15. Zsebből csen. 16. A képviselők egy része választott 
volt. A másik része az úgy nevezett, … képviselők. Azok voltak, akik 
sok adót fizettek. 18. Gyors. 19. Katona egynemű betűi. 21. Idős. 23. Hely 
páros betűi. 24. Bírósági ügy. 25. Ab ovo, már előre.

Függőleges: 1. Tintapaca. 2. Pénzdarab domborműve. 3. Logó fele. 4. Csa-
padék. 5. Duplán: fiatal énekesnőnk. 6. Hallatszik. 7. Aluszékony sivatagi 
állat. 11. Légiposta, … mail. 12. AP. 14. Gyümölcsből, korpából főzött le-
ves. 15. Apró. 17. Költői reggel. 18. Köcsög része. 20. Gallyat vág. 22. Futás: 
… mars! 24. Feltehetőleg Aba Sámuel fia, a százdi apátságot alapította. 
25. Rece közepe. 26. Emelet röviden. /Dávid József/ 

BEKÜLDENDŐ: A VASTAG BETŰS SOROK MEGFEJTÉSE.
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