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AMIKOR KŐRE, KŐ KERÜL…

M

i tagadás, megdobbant a szívem, amikor láttam e kiadvány címét: Leveleki Családbarát Magazin. Család. Milyen szimplán hangzó szó, s jelentése mégis mekkora befolyással jelenik meg egy település, egy ország, egy
nemzet létezésében. A család a fundamentum. Az az alap, amely, ha harmóniában működik, és megfelelő értékrend szerint, akkor bizton lehet arra számítani, hogy felvirágzik a nép, a népközösség. Öröm számomra, ha
egy polgármesteri választáson olyan személy indul megmérettetni magát, aki osztja a jelenlegi kormány igazán családbarát
nézeteit. Mert mit is ér a materiális infrastruktúra, utak, iskolák, kulturális- és sportlétesítmények stb., ha egy-egy helység
elnéptelenedik? Gyakorlatilag semmit. Egyértelmű tehát, hogy mind az ország, mind a települések vezetőinek elsőrendű
feladata a családok gyarapodásának segítése. Annak a familiáris alapvetésnek az erősítése, miszerint magyarságunk és európaiságunk megmaradásának egyetlen lehetősége a nemzeti-keresztény lelkiség szerinti családmodell fenntartása.
Mennyit búslakodunk Trianon miatt… és van is okunk erre, hiszen gyalázatos igazságtalanság ért bennünket, de már az
ezerkilencszázas évek elején is a legnagyobb gondunk az volt, hogy kevés a magyar. Ha az elcsatolt területeken jelentősen
nagyobb számban laktak volna magyar ajkúak, mint más nemzetiségek, talán a trianoni átok sem tudott volna akkora csapást mérni Magyarországra, mint amilyet el kellett viselnünk.
De mindenek ellenére megmaradtunk, és hittel mondjuk, hogy magyarnak lenni jó. Ez egy történelmi csoda, hiszen nálunk
nagyobb és szerencsésebb sorsú nemzetek oldódtak fel a népek tengerében, tűntek el végérvényesen.
Boldogság látni, hogy Levelek a jövő települése. Van értelme itt családot alapítani, élni. Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
személye garancia arra, hogy e pompás település megyénkben egyik legígéretesebb fejlődést tudja felmutatni. Jómagam
pedig, mint a térség országgyűlési képviselője, feltétlen támogatásomról biztosítom őt. Lehetőségeim szerint minden követ
megmozgatok Levelek polgárainak, családjainak érdekében.
Isten áldja Leveleket!

Kovács Sándor, egyéni országgyulési képviselo

DR. TURÓCZYNÉ DR. SZÉKELY ANITA
polgármester jelölt

2020. Október 11.
IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

ÁLMODJUK MEG,
TEGYÜNK ÉRTE,
VÁLTSUK VALÓRA!

Kedves Levelekiek!
A Leveleki Családbarát Magazin első kiadványa településünk életéről, közös élményeinkről tartalmaz képes összefoglalót. Levelek Nagyközség Önkormányzata szeretné bemutatni Önöknek, hogy melyek azok az elképzelések, fejlesztések, amelyek a levelekiek életét
jobbá és teljesebbé teszik. Felidézzük azokat a meghatározó eseményeket, történéseket,
amelyek közösséget formálnak, értéket teremtenek és élményt nyújtanak a lakosságnak.
Borsodi László polgármesteri tisztségéről való lemondása után 2020. július 28-án hivatalosan megtörtént a polgármesteri munkakör átadása. Levelek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete köszönetét fejezi ki Borsodi Lászlónak munkájáért. Az időközi
polgármester választás 2020. október 11-én lesz, de addig is folytatni szeretnénk a megkezdett munkát. Megbízatásomra kihívásként és szolgálatként tekintek, feladatainkat ebben a szellemiségben kívánom, kollégáim segítségével, elvégezni. Jó kapcsolatot szeretnék
ápolni és eredményes együttműködést kialakítani minden régi és új önkormányzati partnerünkkel és Önökkel, leveleki lakosokkal. Levelek közössége összetartó, és bízom benne,
hogy munkánk során a településen élők számára jobb életet jelentő elképzelések, tervek
születnek, melyek megvalósításáért közösen dolgozhatunk. A faluképünk, közlekedésünk,
szolgáltatásaink és vállalkozásaink fejlesztése minőségi változást hozhat mindannyiunk
életébe, falunk virágzó, szép környezettel bíró, fejlett kisvárosi településsé válhat. A legkisebb tettünket is töltse meg a szívünk, Önökkel együtt kívánunk eredményes munkát
folytatni. Egymással egymásért. Támogatásukért és együttműködésükért köszönettel
Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
alpolgármester

Levelek lehet jobban élhető,
virágzó település, szép környezettel,
minőségi szolgáltatásokkal, összetartó közösséggel!

Polgármesterként
ezt szeretném támogatni!
Köszönöm bizalmukat!

Zöldülo Levelek

L
Szép és gondozott park díszíti Levelek központját

Parkosítás
közterületeinken

akókörnyezetünk zöldövezeteinek kialakítása, fejlesztése a Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár és
az Egészségház parkjának megújításával,szépítésével vette kezdetét
településünkön. A társadalmi ös�szefogás és a civil támogatás gondozott, évelő és virágzó növényekkel tarkított tereket hozott létre,
szépítve Levelek központját. Közös
ügyünk, hogy nagy gondot fordítsunk a zöldterületek növelésére,
fejlesztésére, melyet a leveleki piac
parkolójának és piacterének, illetve az önkormányzat előtti parknak
a fásításával, és zöldítésével folytatunk. Mindezek mellett új parkot
alakítunk ki kerékpárúttal és járdával a Sport utcát és a Rákóczi utcát
összekötő területen.
Dr. Turóczyné
Dr. Székely Anita

Évelo növények ültetése
a Muvelödési Ház elott
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Ötletes virágdekoráció a tuzoltókocsin

Fogadj örökbe egy fát

M

inden évben május 10.-én ünnepeljük a Madarak és Fák Napját. A jeles nap célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a fák és
a madarak védelmének fontosságára. Idén a kijárási korlátozás enyhülése után, május végén sikerült ezt a napot az óvodás
gyermekek segítségével különlegessé tenni. Az óvoda udvarán és közvetlen környezetében számos gyönyörű és egészséges
fát ültettünk el. Ezúton köszönjük Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita alpolgármester asszonynak a telepítéshez felajánlott fákat,
valamint közreműködését,amivel lehetővé tette a gyermekek számára, hogy részt vegyenek ebben a nemes feladatban. Köszönjük a részt
vevő gyermekek és felnőttek segítségét. Megígérjük, hogy a fákat gondozni fogjuk.
Lengyelné Bukta Lívia

„Aki fát ültet az a jövot építi”

S

zeretnénk ha a faültetés a Madarak
és Fák Napján hagyománnyá válna a
településen. A jövőben is számítunk
az óvoda közreműködésére. Minden
évben tavasszal és ősszel közösen ültetnénk
facsemetéket, és szeretnénk létrehozni időtálló fasorokat. A kezdeményezéshez csatlakozhatnak intézmények, cégek, és lakosok is.
Nagy figyelmet kell fordítanunk környezetünk szépítésére, óvnunk kell a természetet,
környezettudatosabban kell élnünk, mert ezzel a jövő nemzedékének örökségét gondozzuk, és erősítjük a közösségi összetartozást is.
Dr. Turóczyné
Dr. Székely Anita

Szorgos, dolgos kis kezek
segítik a faültetést

”Megígérjük, hogy a
fákat gondozni fogjuk”

Megújul a Leveleki Piac

A

koronavírus okozta szokatlan helyzetben sem állnak le Leveleken a fejlesztések.
A képviselőtestület több programot is elindított, hogy szebbé, élhetőbbé tegye községünket. A „zöldítés” mellett a falurendezés is kiemelten fontos. A piac parkolójának térkövezése, további fák ültetése is ennek a folyamatnak a része. A megnövekedett forgalom okozta parkolási igények miatt korábban zúzottköves parkolót alakítottunk ki, ennek állaga az elmúlt években
leromlott, így felújítása elengedhetetlenné vált.
Homok, kavics, homok, kavics. Többek között ez jellemzi a kerékpárút és az autóút közötti szakaszt, a piaci parkolót, valamint a Rákóczi utca és Ifjúság utca kereszteződését. Településünk összképét nagyban rontják ezek a homokos, elhanyagolt területek.
Idén júliusban elkezdődött a parkoló burkolása, a 28 db parkolóhely mellett fontossá vált a zöldfelület növelése is. A projekt önkormányzati forrásból valósul meg, az Önkormányzat Levelek Kft. együttműködésével. A parkoló várhatóan szeptember végén nyeri el
végleges, Levelekhez méltó megjelenését.
Szanyi Mária
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ-LEVELEKROL
INDULT AZ EGYHÁZMEGYEI GYALOGOS
ZARÁNDOKLAT

I

sten szeret téged, Krisztus üdvözít téged, Krisztus él!
Ezt a három üzenetet választotta mottójául az a több
mint 100 fiatal, akik idén az egyházmegyei ifjúsági
zarándoklat résztvevői voltak július 24. és 26. között. Külön öröm volt számunkra, hogy a zarándoklat kiindulópontja
éppen Levelek volt, így mindennapi életünkbe is bepillantást
nyerhettek a zarándokok, akiket vendégül láthattunk. A karantén, a járvány által meghatározott időszak miatti életmódbeli változás rávilágított arra, hogy életünk folyamán nem a
formák, nem a sémák számítanak. A formák segítenek ráirányítani a figyelmet a lényegre, de ha megragadunk azok szintjén, és nem lépünk túl rajtuk, akkor elveszítjük a lényeget.
A mi Istenünk nem a templom, nem a zarándoklat, nem az
ünnepélyek, nem az egyházi iskolák falainak Istene, hanem
vándorlásunk társa. Nem egy eszme, nem egy tanítás, hanem
élő valóság. A hitünk nem forma vagy rendszer, nem tanítás,
hanem találkozás. A tanítás felszíthatja a hitet, vezetheti azt,
de nem élteti. Ami élteti, az a találkozás. A hitünk elsősorban találkozásból indul, ami ezt követően hajtja bennünk a
vágyat a tudásra, a tanítás befogadására. Ezért fontosak az
élmények, amelyekben megteremtjük a lehetőséget a találkozásra, Krisztus Élő valóságának megtapasztalására. Lépésről
lépésre haladni, együtt mozdulni, minden nap jobbá válni,
felülmúlni előzőnapi önmagunkat, és minden életállomá-

sunkon Krisztusról tanúságot tenni- ezek olyan mozzanatok,
amelyek megmutatják keresztény életünk növekedésének ívét.
Ezt az ívet járjuk körül együtt egy-egy zarándoklat alkalmával,
amikor lépéseinkben hordozzuk önmagunkat és embertársainkat, és Isten jelenlétét.
Bódi Jánosné —Sipos Gergo

Palánki Ferenc megyéspüspök atya is csatlakozott
a zarándokokhoz (kép forrása: Örömhír)
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GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ-SZÍNES NYÁRI
PROGRAMOK A LEVELEKI GÖRÖGKATOLIKUSOKNÁL

E

gyházközségünkben már régi hagyománya van a közösségi programoknak, melyek gyakran megadott
tematika mentén, vagy különböző korcsoportok
számára rendezünk. Az utóbbi időszakban ezeket
pályázati forrásból is tudtuk bővíteni, színesíteni. Nyári foglalkozásaink elsősorban az alsó tagozatos tanulóknak szóltak. Célunk a közös ima, a hittanos- és ügyességi vetélkedők,
csapatépítő játékok mellett a régi szokások, foglalkozások és
az egykori életvitel megismerése volt. Igyekeztünk a kézműveskedés során különböző technikák segítségével, keresztény
jelképeinket megalkotni, melyek megvalósításában sokan
segítettek, a szülők, a nyugdíjas óvónénik, az egyházközség
tagjai, és Levelek Nagyközség Önkormányzata.
Családi napunk és főzőnapunk a vasárnapi Szent Liturgiát
követően az egyházközség tagjainak együttműködésével valósult meg, abban bízva, hogy a fiatalság és az idősebbek is
megtalálják a helyüket, így minden korosztály jól érezte magát és jobban meg tudták ismerni egymást is. Ezen alkalmak
szolgálják a közösen megélt életet, amelyben érzéseink, céljaink egymással való rendszeres megosztása, egymás elfogadása, támogatása és segítése, az egyetértés, a megbocsájtás,
felelősségvállalás egymásért, a gyermekek nevelése valósul
meg. Ilyenkor a parókia udvarán lehetőség van a gyerekeknek, akár a szülőknek is különböző játékok (ugrálóvár, ügyes-
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ségi játékok, társasjátékok), kézműves alkotó tevékenységek
kipróbálására. A jelenlévők egy asztalhoz ülve fogyasztják el
az ebédet. A közös ima kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdít, általa megosztjuk egymással a közös hitünket,
eggyé válunk.
Fodorné Ligetfalvi Tünde—Sipos Gergo

Készül a keleti imafuzér, az úgynevezett „csotki”.

REFORMÁTUS EGYHÁZ-CSALÁDI NAP

A

Leveleki Református Missziói Egyházközség augusztus 15.-én családi napot szervezett újkenyér ünnepére hangolódva, államalapításunkra emlékezve. A
családi nap a templomban áhítattal kezdődött, ifjúsági énekekkel, zongora és gitár kíséretében.
Ezt követően az iskola udvarán üdítőkkel, pogácsával vártuk
a résztvevőket, akikkel közösen a Károly házaspár bizonyságtételét hallgathattuk meg. Megérthettük, hogyan kerültek
közel Istenhez, emellett a mindennapi életükről meséltek nekünk. A találkozón szóba került, hogy nem mindig egyszerű
a mindennapokban hívő embernek lenni. Hiteles keresztyén
életet élni nem könnyű, de Isten számít ránk. Mindenki számára elgondolkodtató, és figyelemre méltó, őszinte beszélgetést hallhattunk.
Hálásan köszönjük Alpolgármester Asszonynak, hogy jelenlétével
megtisztelte alkalmunkat, és egy tortával is megajándékozta a gyülekezeti tagokat.
Ezen a napon a gyermekek sem unatkozhattak, ugyanis őket
különböző játékokkal , trambulinnal, színezővel, arcfestéssel, kézműves foglalkozással vártuk.. Az ebédet követően az
Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület fellépését is megtekinthettük,
meghallgathattuk.
A fellépést követően érkezett el a nap legizgalmasabb része,
a csoportos vetélkedők. A játék végén a csapatok oklevelet,

ajándékokat kaptak, ezen felül pedig a nap végén mindenki
hazavihetett emlékbe egy hűtőmágnest, amelyen a Leveleki
Református Templom látható.
Bízunk benne, hogy mindenki boldog szívvel emlékszik majd
vissza erre a napra. Terveink szerint, szeptember 19.-én rendezzük meg a következő családi napunkat ahová mindenkit
szeretettel várunk!
Szabó Irén és Simon Döme András—Sipos Gergo

Az Olajág Református Kórus énekeivel emelte
az esemény színvonalát.
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Nemzetközi verseny Leveleken

A

Magyar Jet-Ski Szövetség a Leveleki Tó-Centrumban
rendezte meg az UIM-ABP Jet-Ski Európa- és Junior
Világbajnokságot 2020. augusztus 27-30. között.
A nyitó ünnepségen Dr. Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza
sportbizottságának elnöke, Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
Levelek alpolgármestere, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Luca Filiberti, az UIM Aquabike Bizottság elnöke és
Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke is lenyűgözőnek találta a csodálatos helyszínt és barátsággal üdvözölte a
nemzetközi mezőnyt.
Fotók: Racskó Tibor
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Európa és a Világ junior TOP versenyzői, több mint húsz ország mintegy
százhúsz „vízi lovasa” küzdött 13 európa-bajnoki és 2 világbajnoki versenykategóriában a Magyar Nagydíjért.
A Leveleki Tó-Centrum csodálatos környezetében három első, hat második
és egy harmadik helyet szereztek a magyarok, mely eredményekhez ezúton is
gratulálunk. A nemzetközi mezőny vidám hangulatban és elégedetten zárta a
négy napos jet-ski ünnepet Leveleken.
Nagy Géza Zoltán
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Életmód Egészségünkért Egyesület –
Sport és életmód tábor

A

z első napközis táborunkat 2016-ban rendeztük meg, azzal
a céllal, hogy a nyári szünetben is biztosítsuk a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltését, aktív kikapcsolódását.
Erre a legalkalmasabb helyszínnek a Leveleki Tó-Centrum
bizonyult. A hely számtalan lehetőséget nyújt a különböző programok megvalósításához. Az idei évben 22 gyerek vidámságától, jókedvétől és önfeledt kacagásától volt hangos táborunk. Számunkra
az a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, legyenek
lefoglalva, ne unatkozzanak, ezért próbáltunk minél több sport-

Gyalogtúra után az izgalmas
motorcsónakázás

A legkisebbek is próbálgatják a kenuzást

Hurrá kezdodik a tábor
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Kerékpártúrán a Leveleki Tó- Centrum területén

programot, foglalkozást besűríteni az egy hétbe. Volt gyalogtúra, kerékpártúra, kajak-kenu oktatás, gördülős nap, pólófestés,
strandfoci, strandröplabda, vízi vetélkedő, kincsvadászat, számháború, zöldségszobrászat, családi nap, limonádé és gyümölcssaláta készítés és sok-sok játék. Azt hiszem az egyik legnagyobb meglepetés idén a Matula bácsi tanösvényen tett gyalogtúránkon
ért minket. Félúton, az egyik pihenőnél bejelentettem, hogy előállt a „vízi taxi”, aztán motorcsónakkal folytattuk utunkat. A gyerekek nagy örömmel fogadták ezt a fordulatot. Mindezek mellett részesei lehettünk a Cantemus „Felkelt a napunk” nevű online
rekordkísérletének is, illetve Levelek gyönyörű helyein drónfelvételek is készültek a csapatról. Azt hiszem mindenkinek más-más
felejthetetlen élmény és emlék maradt meg, de az biztos, hogy mindenkinek jutott belőlük.
Dávidáné Kovács Judit
táborvezető
Nagy Géza Zoltán

Zöldségszobraink

13

Ki Mit Tud-ra készül a leveleki
oszi Levél Nyugdíjas Egyesület
A X. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjére Balatonszárszón kerül sor szeptember 25-26-27.-én. A leveleki
szépkorúak nagy izgalommal várják a megmérettetést, melynek előkészületeiről Ákli Mártonné, Marika néni, az egyesület elnöke számol be.

E

lőzetesen az ország különböző pontjain elődöntőkön
mutatták meg magukat a nyugdíjas csoportok. Mi nagy
sikerrel szerepeltünk a borbányai válogatón, ennek köszönhetően lehetünk résztvevői az idei megmérettetésnek. A legjobbak pedig majd egy országos döntőn vehetnek
részt. Egyéb kategóriában, ezen belül is a paródia műfajában indultunk táncokkal és dalokkal fűszerezett műsorunkkal, melynek címe: A csóró nyuggerek! Akkor pattant ki a fejemből ez az
ötlet, amikor valahol sértő kijelentést hallottam a nyugdíjasokra.
Ezzel a darabbal is azt szeretnénk sugallni, hogy a szépkorúak is
megérdemlik a tiszteletet, a szórakozást és a vidámságot. A Borbányán rendezett elődöntő után nagyon sok felkérésünk volt erre
az előadásra, és mindenhol vastapsot kaptunk. Igazi összefogásra
volt szükség, hogy egyáltalán tervezni tudjuk ezt az utat, hiszen
Balatonszárszó nem a szomszédban van. Az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesületünk tagjainak külön hozzájárulása és Dr. Turóczyné
Dr. Székely Anita több százezer forintos támogatása is biztosítja,
hogy nyugodt körülmények között készüljünk a szeptemberi országos találkozóra.
Ákli Mártonné
Nagy Géza Zoltán
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Sporthorgász
szakkör a
leveleki tavon

A

Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával
a Leveleki Horgászegyesület sporthorgász szakkört
szervezett a helyi tanulók számára a leveleki tavon.
Egyesületünk tagjainak munkáját mentorpedagógus
és szaklektor által szerkesztett oktatási anyagok segítették. Az
elmúlt tanévben minden résztvevő térítésmentesen kapott egy
horgászbotot, olyan szerelékkel, amelyen a téli hónapok során
a horogkötést és egyéb hasznos gyakorlati készségeket is elsajátíthattak, így a nyáron
megrendezésre kerülő
kétnapos táborunkban,
már csak minimális segítségre volt szükségük a
horgászszerencse mellé.
Szeptemberben, szakköröseinkből álló csapattal
képviseltetjük magunkat
a megyei horgászversenyen.

Tokaji ImreSipos Gergo

A legkisebbek is eredményesek voltak.

Támogatás a civil és
egyházi közösségeinknek

T

elepülésünkön pezsgő a civil élet, egyházközösségeink tevékenyek. Számos tartalmas, élményekben
gazdag programot nyújtanak a lakosságnak, így teremtenek közösséget. Munkájukkal segítik az önkormányzat számára is fontos feladatok megvalósítását, a közbiztonság, a településfejlesztés, a művészeti, kulturális élet, az
oktatás, az ifjúsági és nyugdíjas kezdeményezések, az egészség
és környezetvédelem, a sportszolgáltatások terén egyaránt.
Levelek Nagyközség Önkormányzata ebben az évben pályázatot írt ki a civil szervezeteik és egyházaik számára és a civil
alapban elkülönített önkormányzati forrásból 2.205.000 ft -al
támogatta tevékenységüket.
Dr. Turóczyné
Dr. Székely Anita
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Gondos figyelem a leveleki
családokra

L

evelek térségünkben központi helyet foglal el.
Családok költöznek és telepszenek le településünkön. Napjainkban a fejlődés üteme és mértéke megnőtt, fontos az önkormányzatnak és
a levelekieknek is, hogy ezzel lépést tartson. Helyben
elérhető, jó minőségű szolgáltatásokkal a szociális ellátás, az oktatás, az egészségügy, a sport terén teljesebbé
tehetjük az életünket, számos módon támogathatjuk
majd a leveleki embereket és az idelátogatókat.
Szociális ellátásunk területén támogatást nyújtunk

a gyermekek születéséhez, neveléséhez, a betegek
gyógyszerköltségéhez. Házhozszállítással biztosítjuk az
ebédet időseinknek és az erre rászorulóknak, gondozásukat segítjük. Településünkön, a környéken egyedülállóan, gyermekorvosi szakrendelés is működik
a két felnőtt háziorvosi rendelés mellett. A leveleki
szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket a helyi
bölcsődében, emellett az ötcsoportos óvoda megépülése biztosítja majd, hogy az óvodás gyerekek korszerű környezetben nevelkedjenek, játszanak és éljenek. Sportolásra ingyenes vagy kedvezményes árú lehetőségeket adunk, sportlétesítményeink működéséhez,
fenntartásához az önkormányzat jelentős forrással járul hozzá. Célunk, hogy még változatosabb, minden korosztály igényeit kielégítő
szabadidős tevékenységeket biztosítsunk az ittenieknek és a vendégeinknek. A Tó-Centrumban a leveleki családoknak a belépőjegyekhez támogatást adunk, ezzel szolgálva pihenésüket, töltődésüket.
Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
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Érdekességek Levelek múltjából

A

Sipos Gergo tanár úr rovata
leveleki aranykincs. 1922-őt írunk. Egy névtelen pesti
polgár, aki soha nem hallott Levelek nevű településről,
éppen vacsoráját költi és mellé lámpavilágnál „Az est”
című, akkoriban rendkívül népszerű napilapot forgatja. Innen értesül Levelekről, és őt követve néhány napon belül
az egész ország, ugyanis minden valamirevaló napi- és hetilap
lehozta a szenzációt: egy leveleki szőlősgazda, bizonyos Vad
András, aranykincseket talált a földjén. A „leveleki aranykincs”,
így került be az akkori köztudatba. Pedig az csak félig-meddig
leveleki kincs! Vad András ugyanis kemecsei lakos, a földje pedig Ófehértó és Levelek határán fekvő szőlőhegy, ami a Nyírség
vizeinek elvezetése előtt csaknem megközelíthetetlen volt, így a
bronzkorban tökéletes búvóhelynek számított, ahogy kiemelkedett a környező ingoványból. Minden bizonnyal ekkor rejtették
a földbe azt a cserépedényt, ami a csaknem egy kilogramm súlyú, 17 aranyhuzalt és 9 aranykarperecet rejtette, mely utóbbiak
közül egyik különösen értékes, míves munka.
Ami miatt azonban magukénak érezhetik a levelekiek ezt a
kincset, az a tény, hogy a leveleki községháza akkori dolgozói
felismerve ennek jelentőségét, értesítették erről az alispánt, aki
a Nyíregyházi Múzeumnak adta át a leleteket. Vad Andrásnak ugyanis fogalma sem volt róla, hogy mit talált, olyannyira,
hogy egyes források szerint az aranykarkötőket rézdrótnak hitte
és azokat a disznói orrába akarta fűzni karikának. A történet
azonban itt nem ért véget, sőt innen vált érdekessé, és továbbra is izgalomban tartotta a közvéleményt. A múzeum ugyanis
350.000 koronát ajánlott a leletért (abban az időben a kincsek
megtalálóját, sőt az azt rejtő földterület tulajdonosát is jutalom
illette), Vad András azonban ügyvédet fogadva 2.000.000 koro-

nát követelt, amit a múzeum képtelen volt kifizetni, így a lelet
megőrzésre a Pénzügyminisztériumhoz került. Két évig tartó
pereskedés után végül az ékszerek visszakerültek a Nyíregyházára, Vad András pedig megkapta a szépen csengő kettő millió
koronát, ám az akkori infláció miatt annak értéke akkor már
kevesebb volt, mint a múzeum által korábban felajánlott összeg,
és ebből még az ügyvédi költségeket is ki kellett fizetnie.
Forrásjegyzék:
Az Est, 1922. október 27. (13. évfolyam, 245. szám)
Nyírvidék 1922. október 27. (43. évfolyam, 247. szám) és
Nyírvidék 1923. május 4. (44.. évfolyam, 100. szám)
Magyar régészet az ezredfordulón. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László alapítvány, Budapest, 2003. 173. p.
A Jósa András Múzeum weblapja (2020.08.23.)

Korabeli tudósítás a kincsrol, a Nyírvidék címu folyóirat hasábjain.
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A Tó-Centrum fejlesztése a
levelekieknek és a turistáknak

A

Leveleki Tó-Centrum remek lehetőségeket kínál az aktív és passzív pihenésre vágyó vendégeknek. A Tó-Centrum strandja zöld természeti környezetben található, füves területekkel, fűzfákkal, homokos parttal. A strand közel 300 m2-s területen várja a vendégeket fokozatosan mélyülő,
és kiváló minőségű/tisztaságú (ANTSZ által minősített) vizével. Itt minden megtalálható, ami
egy kellemes nap eltöltéséhez szükséges a strandolók számára (öltözők, vizesblokkok, vendéglátóhelyek,
elsősegélynyújtó hely, személyzet stb…).
Azok a vendégek, akik a strandolás mellett valamilyen intenzívebb programot is kipróbálnának, jó választás a Vízisí és Wakeboard pálya, ami a strand közvetlen szomszédságában található. Lehetőség van még
SUP (Stand Up Paddle) és vízibicikli bérlésére is.
Azoknak a látogatóknak, akik a passzívabb programokat részesítik előnyben, remek lehetőségük adódik a
víztározó körüli tanösvény/túraútvonal bejárására (kb. 6 km könnyű séta), vagy a horgászat kipróbálására.
A Leveleki Tó-Centrum komplex, sokszínű szolgáltatásaival ígér kellemes és élményekben gazdag időtöltést a Levelekre látogató turistáknak és a helyi lakosoknak is! A centrum nem egy fedett uszodai létesítmény, ezért minden évben a nyári időjárás szabja meg azt, hogy milyen látogatottsága lesz. A nyári időszakban valahol 25-30 ezer látogatóra becsülhető a turistaforgalom. Ezen felül a kemping szállóvendégei
és a rendezvények látogatói még 4-5 ezres turistaforgalmat jelentenek a Tó-Centrumnak.
A magyar és a térségi turisztika életében jelentős fellendülés történt az elmúlt években. Tisztán érezhető,
hogy szükséges a helyi turisztikai kínálat erősítése és a Tó-Centrum helyi adottságainak maximális kihasználása. Éppen ezért már több éve készülünk a leveleki turisztika nagy léptékű fejlesztésére, amely teljes
megújulást jelent a turisztika infrastrukturális és szabadidős kínálatában is. Konzorciumi együttműködéssel, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével ez a fejlesztés hamarosan kezdetét veszi és reméljük, hogy
minél hamarabb élvezhetjük a fejlesztések által kínált plusz lehetőségek előnyeit.
Nagy Viktor
turisztikai vezető

Nagy Géza Zoltán
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