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ARANYOSI ERVIN
AZ ÖREG SZÍV IS MELEGÍT

Az öreg szív is melegít.
Forró lehet, mint a kályha,
ha a szeretet melegét,
egy másik szívben megtalálja.
S tán az élet rejtelmeit
ismeri már, régen tudja,
ám a szívben őrzött titkot,
valójában most tanulja.
Mint egy hosszú vihar után,
mikor kisimul a tenger,
úgy tisztul meg öreg lelke,
ha egy érző szívet meglel.
Nem is vágyi többé másra,
csak lelkéből többet adni,
s a szeretet áramában
minél tovább ott maradni…..

MÁRAI SÁNDOR 
AJÁNDÉK

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempát visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.



Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita 
Polgármester

Tisztelt Olvasó!
A Leveleki Családbarát Magazin munkatársainak nevében is mondhatom, nagy megtiszteltetés, hogy időt fordít az idei első kiadványunk megisme-
résére. Mivel számos esemény és program zajlott a településünkön, ezért nehéz lenne egy-egy írást külön kiemelni, de talán az év legkiemelkedőbb 
programjai között említhetem az új, öt csoportszobás óvoda átadását, a harmadik alkalommal megrendezett Jet-Ski Világ-és Európa bajnokságot, 
Levelek fejlődésének legfontosabb lépéseit, a helyi általános iskola, és a település újra aktivizálódó közösségi életének legérdekesebb híreit. Min-
denek előtt azonban az Idősek Világnapja alkalmából a szép korúakat szeretném köszönteni, akik a munkában töltött évek után, köztünk töltik 
megérdemelt nyugdíjas éveiket, és a hosszú élet tapasztalatait, bölcsességeit tudhatják maguk mögött.

„Itt van az ősz, itt van újra…”

Ők azok, akik helyt álltak és a mai napig helyt állnak az élet minden területén, a kihívásokban 
és a családban. A tőlük telhető legjobbat adják szeretteiknek, és egymásnak is. Tiszteletünket 
fejezzük ki feléjük, megbecsüléssel és szeretettel gondolunk rájuk. A gondoskodás, a kiemelt 
figyelem, a biztonság megteremtésével igyekszünk hálát adni nekik, nem csak október 1-jén az 
Idősek Világnapján, hanem az év minden pillanatában. Támaszt nyújtunk, vigyázunk rájuk, hogy 
örömteli és méltóságteljes életet élhessenek és érezzék, hogy nem hagyjuk őket magukra, hiszen 
fontos részei életünknek és társadalmunknak. Szüleink, nagyszüleink mosolyának, törődésének, 
szeretetének sugara tölt fel bennünket nap, mint nap, mely pótolhatatlan kincs számunkra. Szép-
korúnak lenni nagy tisztesség és felbecsülhetetlen ajándék. Kívánom, hogy érezzék környezetük 
figyelmét, családjuk szeretetét, életük legyen tartalmas, egészségben és boldogságban bővelkedő!

„A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni...!”
Ez „a legnagyobb művészet...” adasson meg minden Szépkorúnak!
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Dr. Spisák Ildikó
Levelek Közös Önkormányzati Hivatalának nyugalmazott jegyzője közel 10 éven át vezette a nagyközség polgármesteri, majd a 
Besenyőd községgel közös hivatalát. 1981-ben kezdett friss diplomás jogászként dolgozni jogtanácsosi munkakörben Tuzséron, 
majd hosszabb ideig Kisvárda városának hivatalában töltött be vezetői, majd jegyző tisztséget. Ezt követően Demecser város jegy-
zője volt, majd településünkön dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

- A Leveleken töltött évek egy nagyon szép időszakot jelentenek számomra. 
Sok sikert és örömet értem meg itt a munkámban és a magánéletem-
ben egyaránt. Aktívan részt vehettem a településen a fejlesztési tervek 
kidolgozásában és az elnyert pályázatok megvalósításában. Szívügyem 
volt, hogy egy gazdag közösségi életű, térségi szolgáltatásokat is kínáló, 
igényes és „kisvárosiasodó” nagyközség és önkormányzat legyünk az itt 
élők és az idelátogatók számára.

Milyen emlékek, élmények, illetve sikerek kötik a településhez?

- Hálás vagyok a Jó Istennek, hogy 
remek munkatársakkal, felkészült in-
tézményi dolgozókkal és kivételesen 
intelligens, faluját szerető, az itt élőkért 
dolgozó és tevő képviselő-testülettel 
dolgozhattam együtt. Levelek elmúlt év-
tizedes kimagasló fejlődését, az előálló 
válságok leküzdését és a sikerek örömét 
ezzel a nagyszerű csapattal értük el, kö-
szönet nekik. Az eredményeknek együtt 
örülünk: piac, felújított intézmények, új 
óvoda, új kiépített utak, körforgalom, és 
még sorolhatnám. Büszkeséget és bol-
dogságot érzek, hogy itt milyen csodás kulturális és civil életet láthattam 
és az együttműködő egyházak is segítették a lakosság, a közösség fejlődését.

Hogyan tervezi a boldog nyugdíjas éveket?

- Konzervatív vagyok, életemnek fontos része a család, velük szeretnék 
többet együtt lenni: jó gyerek, anya, feleség és nagymama. 91 éves özvegy 
édesanyámat combnyaktörése után 2 éve rendszeresen gondozom, ápo-
lom otthonában. 2 felnőtt gyerekemmel napi kapcsolatban vagyok és a 
közel egy éves kis unokámmal naponta élem meg a felhőtlen baba-nagy-
mama-örömet. Ügyvéd tisztségvise-
lő férjemmel 10 éve nagy szeretetben 
élünk, segítjük egymást a szakmai 
munkában és összefogjuk, szeretjük az 
egyesített nagy családunkat (5 gyerek 
4 unoka). Párom 1982-től a leveleki tsz 
jogtanácsosa volt, őt és Leveleket együtt 
és egy időben szerettem meg. Az elmúlt 
10 évben sok szép napot töltöttünk és 
a mai napig töltünk a leveleki tópar-
ti nyaralónkban, így nyugdíjasként is 
egy kicsit részesei vagyunk és leszünk 
a település életének. Mindenkinek jó 
egészséget kívánok. 

Szerk: Gratulálunk a 40 éves pályafutáshoz. Egészségben teljes, 
hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk a családja körében.

Nagy Géza Zoltán

Búcsú a jegyzoi szobától

A kollégák születésnapi 
meglepetése
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Javuló közlekedés és 
úthálózat Leveleken
2021. júliusában készült el a körforgalom, mely hidat jelent a 41.sz. főút által kettészelt településünkön. A korszerű közlekedési infra-
struktúra lehetővé teszi, hogy könnyebben és biztonságosabban elérhessük az oktatási, egészségügyi intézményeinket, és a településen 
működő szolgáltatásokat. 
Idén nyáron aszfaltburkolatot kapott a település központjában lévő Kert, Dohány és Sport utca is. A beruházás 17,5 millió forintba 
került, mely összeget az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. A kivitelezést a Strabag Általános Építő Kft. végezte. Önkor-
mányzatunk fontos és hasznos beruházása vált valóra, mely által jó minőségű utakkal gazdagodott a település.
Az új ötcsoportos óvoda épülete mellett igényesen kialakított parkoló 52 férőhellyel, melyek közül 1, a mozgáskorlátozott személyeknek  
biztosítja a kényelmes várakozását az oktatási intézményeinknél.
A Kossuth utca középső szakasza mellett járdát alakítottunk ki, ennek köszönhetően a gyalogos közlekedés biztonságosabbá vált a 
forgalmas útszakaszon. A posta és a település központja közötti útszakasznál a nyílt csapadék-vízelvezető árkokat is befedjük idén ősszel.
Hamarosan felújítjuk az Ifjúság utca teljes aszfaltburkolatát, útpadkáját és a csapadék-vízelvezetését. Levelek Nagyközség Önkormányzata 
2021-ben sikeren pályázott a Belügyminisztérium „Belterületi utak, járdák, hidak felújítására” kiírt pályázatára, és 20 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást kapott a projektre. Biztonságos és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita 
Polgármester

Aszfaltburkolat a Kert utcán Körforgalom Parkoló az új óvodánál
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Bringázz okosan!

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Baktalórántháza, Ófehértó és Le-
velek településeken” című pályázat részeként közlekedésbiztonsági na-
pot tartottunk 2021. június 02-án. A kerékpáros ügyességi pálya és a 
KRESZ totó mellett kézműves foglalkozással várta a látogatókat a Zöld 

Kerék Alapítvány lelkes csapata. A gyerekek „játszva” tanulhatták a kerékpározás 
szabályait és saját maguk készíthették el egyedi kulcstartójukat, kerékpárláncból. 
Bandula Zoltán, a leveleki kerékpárszerviz tulajdonosa segített bemutatni, milyen 
egy biztonságos kerékpár, valamint hasznos tanácsokkal látta el a érdeklődőket. 
Majoros Jánosnak köszönhetően egy látványos, Trial-kerékpáros bemutatón is 
részt vehettünk. A rendezvényt az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület biztosította. 
A vendéglátásért, a finom falatokért a Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha dol-
gozóinak mondunk köszönetet. A tombolasorsoláson több ajándék mellett futóbi-
ciklit, rollert, és fődíjként egy kerékpárt nyerhettek a szerencsések. Örülünk, hogy 
ismét egy aktív, színes programokkal teli délutánt éltünk meg Leveleken.

Szanyi Mária - alpolgármester

Bringa Suli A fodíj A roller szerencsés nyertese

Trial bemutató
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Nemzetközi esemény 
Leveleken
Harmadik alkalommal rendezték meg a Jet-Ski Európa- és Junior Világbajnokságot 
a leveleki Tó-Centrum csodálatos környezetében.

22 országból összesen 114 versenyző érkezett, hogy 12 Európa bajnoki és 2 Junior Világbajnoki 
versenykategóriában mérje össze tudását a Magyar Nagydíj kupáiért. A hazai  válogatott szereplése 
várakozáson felüli volt, hiszen 10 Európa bajnoki és 3 Junior érmet szereztek a versenyzőink, és a 
Magyar Nagydíj díjkiosztóján kilenc alkalommal csendült fel a magyar himnusz. Az esemény alkal-
mából ismét ellátogatott településünkre Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő, Dr. Rákóczi Ildikó Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője 
és sportbizottságának elnöke, Luca Filiberti a UIM Aquabike Bizottság elnöke, Czeller Béla a Magyar 
Jet-Ski Szövetség elnöke. Levelek Nagyközség Önkormányzata büszke arra, hogy a település ismét 
támogathatta ezt a bajnokságot, helyszíne lehetett és, hogy itt születhettek meg a verseny Magyar 
Nagydíjának győztesei. Minden versenyzőnek, felkészítőnek és szervezőnek szívből gratulál Levelek 
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

Nagy Géza Zoltán

Megnyitó a díjátadó ünnepségen Jászai Csongor junior világbajnok
megyénk büszkesége

7

fotók Pál Vilmos
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MAGYAR FALU PROGRAM 
LEVELEKEN

Magyarország Kormánya határozott elképzelésekkel áll ki a magyar vidék fejlesztése és fejlő-
dése mellett. A program keretében településünk az egészségügyi alapellátás eszközparkját 
tudta fejleszteni, melyhez 2.995.041 Ft. támogatást kapott 2019-ben. 
Ebben az évben önkormányzatunk a Kossuth utcai járda felújítására, valamint az új 

óvodánk udvarán a játszóudvar kialakítására is sikeresen pályázott. Az óvodai játszóudvar 2020-ban 
4.999.943 Ft., a járda 4.999.987 Ft. támogatásból valósult meg 2021-ben. 
A 2020-ban újonnan alakult önkormányzat pályázatot nyújtott be a leveleki ravatalozó felújítására, 
melyre 29.999.940 Ft. támogatást kaptunk. A beruházás elindítását idén ősszel tervezzük. Abban bízunk, 
hogy hamarosan igényes épülettel és környezettel gazdagodik településünk, mely korszerű szolgáltatásokat 
nyújt a lakosságnak. 
2022-ben a közterületi játszóterünket modern akadálypálya-rendszerrel fejleszthetjük a Molnár-kastély 
és a Sportpálya parkjában, melynek kialakításához 4.999.746 Ft. forráshoz jutottunk az idei nyertes 
pályázatunkkal. Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita, 

polgármester
A Falusi Civil Alap támogatásának köszönhetően számos prog-
ram megvalósult, illetve a település civil közösségei is fejlesztették 
eszközeiket.
Az Életmód Egészségünkért Egyesülettel 2020-ban sikeresen 
pályáztunk a közösségi, és az egészséges életmód kialakítását segítő 
programok megvalósítására. A támogatás összege 2.000.000 Ft 
volt. A „Családi Életmódpercek” idei rendezvénysorozatán belül 
az Egészséges ételek napját, a Sport és Egészségnapot, valamint az 
Aerobik és Fitnesz napot rendeztük meg Leveleken, változatos, 
és színes programlehetőségeket nyújtva a családoknak.

Dr.Turóczyné Dr. Székely Anita, 
az Életmód Egészségünkért Egyesület elnöke

Finom falatokat készítettünkEgészéges ételek fozonapja

Új óvodai játszóudvar
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A helyi polgárőr-egyesület támogatásánál több fontos szempont érvényesült. Az Ob-
sitos-Őr Polgárőr Egyesület munkája  a leveleki lakosok, és az egyre nagyobb számban 
idelátogató turisták közbiztonsága, a gyors segítségnyújtás, az illetékes hatóságokkal 
való kiegyensúlyozott kapcsolattartás miatt nagyon fontos, emellett figyelnünk kell a 
szolgálatot teljesítő polgárőrök biztonságára is. Ők 2-2 millió Ft. támogatást kaptak 
2020-ban és 2021-ben. A 2020. évi anyagi hozzájárulást a működéshez szükséges 
eszközök beszerzésére fordították (hőkamera, autóskamera, oldalreflektoros fény-
híd, távcső, önvédelmi spray, taktikai lámpa, bluetooth headset). Fontos megemlíteni, 
hogy a rendkívüli COVID-19 helyzetben a polgárőreink fokozott szolgálatot láttak, 
és látnak el. A 2021. évi támogatási összeg egy részéből kerékpárokat szeretnénk 
vásárolni az egyesület tagjainak, mert a közbiztonság javítása mellett fontos feladatnak 
tartjuk az egészség és a környezet védelmét is.

Majláth György,  
az Obsitos-or Polgáror Egyesület elnöke

Vendég  és munkahelyi étkezés

A Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha a gyermekétkeztetés mellett a munkahelyi és fel-
nőtt étkeztetést is biztosítja. A konyhai dolgozók több éve lelkiismeretesen tevékenykednek 
az egészséges és változatos  gyermekétkeztetés biztosításáért. A felnőttétkeztetés 2021. május 
16-tól szintén változatos és finom falatokkal várja a leveleki intézményi dolgozókat és ven-
dégeket. Igényes, modern gépek segítik az alkalmazottak munkáját, a konyhai szolgáltatások 
további korszerűsítését a Leader „Humánszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű sikeres 
pályázatunk keretein belül tudjuk tovább bővíteni. A konyha optimális működését Czeglédi 
Edit élelmezésvezető koordinálja. A működéshez a dolgozóknak sikeres munkát kívánunk!

Lengyelné Bukta Lívia – intézményvezeto

9

A konyha dolgozói

Obsitos-or polgárorök
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Óvónéni nyugdíjba vonulásakor egy nagyon szép szakmai 
életutat hagyott maga mögött, amelynek méltó koronája 
volt az emlékplakett, amelyet az augusztus 20-i ünnepségen 
vehetett át. Kérem, mondja el, hogyan látja az óvodapedagógusi 
pályát az idők távlatából!

Valóban, a kitüntetés nagyon szép lezárása a 40 éves pálya-
futásomnak, ami végtelen örömmel tölt el. Ezt meg-
előzően Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel is elismerték 
munkámat. Mindkét díjra nagyon büszke vagyok. Az óvó-

női szakközépiskolában elsajátított elméleti és gyakorlati tudásomat 
munkába állásom óta folyamatosan gyarapítottam, képeztem magam 
(felsőfokú képesítés, továbbképzések sokasága, szakvizsga- másod-
diploma megszerzése). Mindig igyekeztem lépést tartani a változá-
sokkal, megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Több évtizeden 
keresztül állandó nevelőtestület volt a mienk, melyet a második 
családomnak tekintettem. Sok követendő mintát kaptam a kollégáktól, 
emberségből, szakmából, melyeket igyekeztem kamatoztatni az évek 
során. Együtt dolgoztunk olyan értékek, hagyományok megteremté-
sében, melyek ma is helytállóak, és a jelenlegi nevelőtestület is 
továbbviszi a munkánkat, természetesen hozzátéve az ő fiatalos, 
dinamikus lendületüket, kreativitásukat.

Van-e olyan mozzanat, amire kiemelten büszke, vagy amire külö-
nösen szívesen emlékszik vissza?

Úgy érzem, hogy a 40 évet olyan kitartással, szakmai elhivatottsággal, 
gyermekszeretettel, alázattal csináltam végig, mely az óvodapedagógusi 
pálya fontos elvárása. Külön elismerés számomra, hogy ezt kollégáim, 
a szülők és a gyerekek is méltányolták. Nagyon szívesen emlékszem 
vissza a felnőttekkel, gyerekekkel szerzett közös élményekre (bábjáté-
kok előadásában részvétel, kirándulások, ünnepi készülődések, nyílt 
napok szervezése, szakmai bemutatók tartása), melyeket fényképek, 
felvételek is őriznek. Sokat nézegetem majd azokat.

Sikerült-e mindent megvalósítania, amit óvodapedagógusként 
eltervezett? Esetleg van-e olyan, amit másként csinálna?

Elmondhatom, hogy amire ünnepélyesen esküt tettem 1980 augusz-
tusában, azt sikeresen elértem, mindig céltudatosan törekedtem a 
rövid és hosszabb távú feladatok megvalósítására. Természetesen az 
én pályám is tartogatott nehézségeket, meglepetéseket, melyek meg-
oldása nagy próbatétel elé állított. Ha ma kezdeném az óvodapedagó-
gusi pályát, most is az általam fontosnak tartott értékeket képviselném, 
kiegészítve azzal, hogy bizonyos helyzetekben határozottabban 
kiállnék mindezekért.

Hivatástudat, elkötelezettség, 
a gyermekek szeretete
Beszélgetés Maczaliné Márton Ildikó nyugalmazott óvodapedagógussal, vezetővel.
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Mivel szeretné eltölteni a jól megérdemelt nyugdíjas éveket? Van-e 
olyan dolog az életében, amire eddig nem volt lehetősége, de most 
megvalósulhat?

Őszintén bevallom, szerettem volna még néhány órában dolgozni 
óvodapedagógusként, azonban az elmúlt nevelési évben ez nem sike-
rült. Hogy a most indult időszak mit tartogat, nem tudom, ha hívnak, 
örömmel megyek. Miért? Van még bennem ambíció, elhivatottság, 
türelem a gyermekek neveléséhez, és bízom benne, hogy szívesen 
fogadják továbbra is a kollégák, a szülők szakmai hozzáértésemet. 
Időm többi részében az unokák nevelését kívánom segíteni, és mivel 
mindhárman óvodáskorúak, az ő körükben is tudom kamatoztatni 
óvónői tapasztalatomat.

Milyen tanácsot adna azoknak a fiataloknak, akik az óvodapeda-
gógusi pályán gondolkodnak?

Bátran kérjenek segítséget a gyakorlottabb kollégáktól, hallgassák 
meg véleményüket a szakmai kérdésekben, ez nagy segítség 
pályakezdőként. Legyenek kreatívak, legyen önálló elképzelésük, 
állandó célkitűzésük, munkájuk minden területére vonatkozóan. 
Napi felkészülésük során forgassák gyakran az óvodai könyvtárban 
nagy választékban található szakkönyveket, adják át egymásnak 
ötleteiket, vagy éppen ötleteljenek együtt. Ezt azért tartom fontosnak, 
mert csak az online világban való elmerülés nem igényel részükről 
találékonyságot, alkotó szellemiséget. Rendelkezzenek hivatástudattal, 
legyenek elkötelezettek munkájukhoz, szeressék a gyermekeket.

Kívánok minden óvodai dolgozó számára az új nevelési évben és az 
új óvodában jó egészséget, sok türelmet, olyan családi légkört, melyben 
felnőtt-gyermek egyaránt jól érzi magát!

Sipos Gergo
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SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEP

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita, a település polgármesterének Szent István napi köszöntőjében többek között ez is elhangzott: „Öt-
éves álom vált valóra a településen. A beruházás hazai és uniós forrásból, csaknem 500 millió forintból valósult meg. Ez az óvoda 
jelképe lehet annak, hogy alázattal és céltudatosan minden akadályt képesek vagyunk legyőzni és együtt tudunk tenni gyermekein-
kért, közös jövőnkért...”. 
A polgármester szavait követően Kovács Sándor országgyűlési képviselő ünnepi beszédében méltatta a település összetartását, kitar-
tását és a sikeresen megvalósított munkát. 
Levelek Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete kimagasló munkásságuk elismeréséül emlékplakettet adott át Dr. Spisák 
Ildikónak, Levelek Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzőjének, Maczaliné Márton Ildikónak, a Leveleki Kastélykert 
Óvoda és Konyha nyugalmazott óvodapedagógusának és vezetőjének, Herczku Istvánnénak, a Leveleki Kastélykert Óvoda és Kony-
ha nyugalmazott óvodapedagógusának, valamint az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesületnek a kulturális és hagyományőrző tevékenysé-
gükért, és az elért kiemelkedő eredményeikért. 

Ünnepélyes szalagvágás Az óvodások musora

Államalapításunk és az új, öt csoportszobás óvoda átadásának alkalmából ünnepséget szervezett Levelek Nagyközség 
Önkormányzata augusztus 20-án Leveleken. 
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Nagy Géza Zoltán

Az „Itthon vagyok” ünnepi műsort az Életmód Egészsé-
günkért Egyesület, a Lajtorjás Banda és néptáncosok adták 
elő. Levelek egyházi elöljárói megáldották az új kenyeret és 
megszentelték az óvodát. A Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület 
Pozsonyi néptánc előadását Lengyelné Bukta Lívia óvoda-
vezető gondolatai, majd a Leveleki Kastélykert Óvoda népi 
gyermeklánc füzér műsora követte. Az ünnepélyes szalag-
vágás után megérkezett az ország tortája, illetve a Carlo 
Pizzéria és Cukrászat felajánlott tortakülönlegessége, mellyel 
a megjelenteknek kedveskedtek. A jeles ünnep zárásaként 
az érdeklődők megtekinthették az új, öt csoportszobás 
óvodát és állófogadáson cserélhették ki gondolataikat. 
Az önkormányzat tervei szerint a Molnár-kastély, amely 
eddig az óvoda otthona volt, most új lehetőségeket rejt-
het magában. Akár közösségi, akár kulturális célokra lehet 
hasznosítani. Kertjét pedig a leveleki gyermekek játszótér-
ként használhatják nemsokára.

Az Oszi Levél Nyugdíjas Egyesület Pozsonyi néptánca

Kenyérmegáldás és az óvoda megszentelése

„Felkelt a napunk, István a mi urunk”

fotók jakab jános 
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SZÍNES EGÉSZSÉG

Az Életmód Egészségünkért Egyesület a Sport és életmódtábor kere-
tében tartotta meg a Családi életmódpercek rendezvénysorozat első 
programját, az Egészséges ételek napját 2021. július 29-én. A kony-
hafőnök, Májer József mesterszakács, ízletes és egészséges ételeket 

készített, melyet minden résztvevő szívesen kóstolt meg és jóízűen fogyasztott. 
Kreatív tányérokat állított össze a gyerekekkel, és igazi grillteraszt, látványkony-
hát varázsolt a helyszínre. Főzési, tálalási technikákat, praktikákat osztott meg az 
érdeklődőkkel az egészséges ételkészítés és étkezés jegyében. A falatozás mellett 
mozgásban is bővelkedett ez a nap is, mint ahogy a tábor minden egyes napja. 
Számos sportolási lehetőség, izgalmas játék, strandolás várta a gyermekeket, 
vízen és szárazföldön egyaránt egész héten a Leveleki Tó-Centrumban.

Dávidáné Kovács Judit, 
az Életmód Egészségünkért Egyesület alelnöke

Az egyesület idei legnagyobb rendezvényét, a Sport 
és egészségnapot, a Molnár-kastélyban és a Sportpá-
lyán tartottuk 2021. szeptember 03-án. A több gene-
rációt megmozgató sportprogramok sorozatán, a lelki 
egészség és a sportolás összefüggését megmutató pszi-
chológiai és prevenciós előadásokon át, bábszínház, 
ugrálóvár is várta a családokat. A tájfutáson, a 11-es 
labdarúgó és exatlon bajnokságon sokan értek el szép 
sikereket, őket sportdíjakkal jutalmaztuk. A nap folya-
mán összesen 274 kilométert tekertünk a közössége-
inkért. A nap végén Rubint Réka alakreform edzésén 
vettünk részt, a közös mozgáshoz a településről és a 
környékről is nagyon sok sportolni vágyó csatlakozott. 
Színes, változatos programokon keresztül tapasztal-
hattuk meg az egészséges életmód jótékony, testet és 
lelket feltöltő hatását.

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita, 
az Életmód Egészségünkért Egyesület elnöke

Tekerj a közösségedért!

Alakreform Rubint Rékával

Sup túra

Hello summer-nyári tábor

102,7km-t tekert az iskola csapata. 
Gratulálunk!

Aerobik a családi 
fozonapon
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RENDEZVÉNYEK, EREDMÉNYEK A VÍRUS UTÁN 
AZ OSZI LEVÉL NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN

A hosszú bezártság után mi nyugdíjasok is úgy éreztük magunkat, mint a kalitkából szabadon engedett madarak. Alig vártuk, hogy kö-
zösségbe mehessünk, beszélgessünk egymással, énekeljünk, táncoljunk, kiránduljunk. Eleinte csak kerékpároztunk, majd szalonnát 
sütöttünk a kempingben, később pedig már mehettünk a művelődési házba, értékeltük az elmúlt évet, s elhatároztuk, hogy minden 
héten találkozunk, amíg lehet, s minden kedvező lehetőséget megragadunk, hogy jól érezzük magunkat. A meghívásoknak mindig 

eleget tettünk, nagyon sok rendezvényen szerepeltünk, nemcsak Leveleken, de a megyében, és az országos Ki mit tud?-on, sőt Nagybányán is. 
Mindenütt sikert arattunk, ajándékokkal, oklevelekkel és rengeteg élménnyel tértünk haza. A legnagyobb kitüntetést Balatonszárszón, a Ki mit 
tud? döntőjében kaptuk: Kiemelt Arany Oklevelet, Sényőn pedig a Kulturális Seregszemlén 1.díjat vehettünk át színpadi kategóriában. 
A „ Csóró nyuggerek” c. paródiánk annyira sikeres lett, hogy mindenhol ezt kérik tőlünk. Eddig 
már 23 fellépésünk volt, s mindig sok tapsot kaptunk.
Nagy meglepetés és elismerés volt számunkra, hogy augusztus 20-án az eddigi kulturális és 
hagyományőrző tevékenységünkért, és az elért eredményekért gyönyörű emlékplakettet és 
oklevelet adott egyesületünknek Levelek képviselő-testülete. Köszönjük az elismerést és a 
támogatásokat, melyek segítik a programjaink megvalósítását. Ígérjük, hogy lehetőség szerint  
továbbra is mindenütt ott leszünk, ahol szükség lesz ránk!

Ákli Mártonné, az Oszi Levél nyugdíjas Egyesület elnöke

Ki mit tud? - dönto Balatonszárszón Kitüntetés Levelek Szent István 
Napi Ünnepén 2021. ARANY OKLEVÉL
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Levelek Spartans AFC
Egyesületünk rendkívül elkötelezett a 2022-es szezonra történő felkészülés tekinteté-
ben. Célunk, hogy jövőre országos bajnoki érmet hozhasson haza amerikai foci csapa-
tunk a település számára. Ehhez mindenképpen el kell végeznünk azt az edzésmunkát, 
amit 2020-as esztendő őszén az ismert sajnálatos körülmények okán nem állt módunkban, 
és ez egyértelműen kihatott mind a toborzási lehetőségeink mennyiségére, mind az 
edzésmunkánk minőségére.

Dr. Szépe József, 
a Levelek Spartans AFC elnöke

JERUSALEMA TÁNC 

Levelek Nagyközség Önkormányzatának intézményei, településünk oktatási, egyházi 
és civil szervezetei csatlakoztak a tánckihíváshoz. A koronavírus járvány miatti hosszabb 
szünetet követően a település legszebb szabadtéri helyszínein találkozhattak újra a 
közösségek tagjai a jó hangulatú, vidám próbák, és a felvétel alkalmával. A közös tánc 
jelképe lett községünkben is az összefogásnak és az összetartozásnak.

Fodorné Ligetfalvi Tünde, görög katolikus hitoktató A Leveleki Tó-Centrum strandján
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Új reményekkel indult a tanév a Leveleki 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában

A mögöttünk álló nyári vakáció, már a kezdetekkor is különbözött a többitől. Hiába állt 
ugyanis büszkeségünk, a tornacsarnok rendelkezésünkre, mégis harminc esztendeje először 
szabadtéren voltunk kénytelenek megszervezni a ballagási ünnepséget. Nyolcadikosainkat 
pedig csupán két vendég kísérhette el, így a megszokott népes ünneplősereg helyett, csak 

nagyon kevesen hallhatták felcsendülni a Gaudeamus igitur-t. Ahogy pedig az lenni szokott, a nyár 
hamar véget ért, az új tanévet pedig új reményekkel indítottuk el, bízva abban, hogy tanulóink és peda-
gógusaink számára a legfontosabbat sikerül biztosítanunk: az oktatás zavartalanságát. Ennek érdekében 
hagyományos tanévre készülünk. Bízunk benne, hogy ünnepségeinket érdeklődő közönség előtt sike-
rül majd megtartani, részt vehetünk versenyeken, rendezvényeken, kirándulásokon és legfőképp – bár 

a digitális oktatásban tapasztalatokat szereztünk - osztálytermi tanórákon. Betartjuk a hatályos előírásokat és mindenkit arra kérünk, hogy 
ezeket vegyék figyelembe: az iskola továbbra sem látogatható, de a maszkviselés és a mindennapos test-

hőmérséklet-mérés nem kötelező. Tanulóink találkozásait azonban minimálisra kell csökkentenünk, így a szaktantermek helyett minden osztály 
saját tantermében tanul. 12 év feletti tanulóinknak lehetősége volt a koronavírus elleni vakcina felvételére. Végzőseink már az iskolaválasztásra, a 
felvételire, a továbbtanulásra készülnek, felvértezve Madách gondolataival: „az élet áll most teljesen előttem”.

Mrázné Dankó Katalin

Támogatás a leveleki családoknak

Levelek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2020-ban vezette be az 
iskolakezdési támogatást, mellyel bővítette a szociális alapon nyújtott támogatások körét. 
Az első osztályos tanulók idén tanszercsomagot vehettek át, míg második osztálytól az 
általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató diákok után 10.000 Ft-os támo-
gatást kaphattak a szülők. Településünkön minden gyermek térítésmentesen étkezik, és 
több család részesül támogatásban gyermekük megszületésekor. A leveleki családok 
támogatására közel 10 millió forintot fordít évente önkormányzatunk.

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita polgármester

Elso nap az iskolában

Tanszercsomagok átadása a tanévnyitón
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Komolai Viktória - Sirály Vendéglő-vendégház. Összességében elmondható, hogy a 
szezon a várakozásoknak megfelelően sikerült, annak ellenére, hogy a járvány miatt 
a szállóvendégek kevesebben voltak. Azonban így is elégedettek lehetünk, mert sok 
csoportot fogadtunk és a vendégeink is gyakrabban tiszteltek meg azzal, hogy csalá-
di-, vagy hivatalos rendezvényeik helyszínéül választottak bennünket. Utóbbiak körébe 
tartoznak a tóparton lebonyolított nagyobb rendezvények (pl. Jet-Ski bajnokság, hor-
gászversenyek), melyek szervezőivel kiváló az együttműködésünk. Pozitívan tekintünk 
az előttünk álló időszakra. Számos változtatást tervezünk, mind rövid, mind pedig 
hosszútávú céljaink mentén.

„Ide még vissza kell térnünk”

Turisztikai szolgáltatókkal beszélgettünk a tóparton lezajlott idegenforgalmi időszakról, 
a világjárvány okozta nehézségekről, jövőbeli terveikről, új lehetőségekről.

Ternován Hajnalka - Leveleki Vendégház-Egeres Tanya. Az idei nyári szezonnal elége-
dettek vagyunk, a Covid-járvány ellenére sok foglalás érkezett. A nyár közepén a 
Leveleki tavon rendezett Jet-Ski verseny a külföldi vendégek érkezését is nagyban elő-
segítette. A különböző sport és szabadidős programokra csatlakozva, a szálláshely 
remek lehetőséget biztosított az átutazóknak és a megyébe látogatóknak családi, baráti 
körben történő, vidéki kikapcsolódásra, kiegészítve különböző wellness, valamint sport 
és szabadidős szolgáltatásokkal (medence, jakuzzi, szauna, teniszpálya). A szezonon 
kívüli vendégforgalom növelése a célunk, nagy jelentősége lenne, ha Apagy és Levelek 
között is megépülhetne a kerékpárút. Szálláshelyünket szeretnénk tovább bővíteni 
férőhelyekkel és egyéb szolgáltatásokkal.

Leveleki Vendégház-Egeres Tanya

Sirály Vendéglo-vendégház
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Svelta Zoltán - Tree House Vendégház. Vendégházunk családias hangulatú, így a célkö-
zönségünket is legfőképp a családok alkotják, akik az idei szezonra egy kialakult, stabil 
vendégkörként a korábbi évekhez hasonlóan visszatértek hozzánk. Ennek köszönhetően a 
csütörtöktől-vasárnapig terjedő időszakok már hamar beteltek a naptárunkban. Sajnos 
azonban ez csak a főszezonra volt igaz, mert tavasszal a korlátozások miatt nem volt 
lehetséges a foglalás. A jövőben tervezzük a vendégházunk energetikai korszerűsítését, 
valamint a parkosítás mellett, egy nagyobb létszámú csoport elhelyezésére alkalmas 
filagória építését is.

Kolocsán Zsófia – Halfarock. A foglalásokat tekintve a vendégeink még mindig szeret-
nek utazni, és várták a lehetőséget, hogy újra feltöltődhessenek a Leveleki Tó partján. 
Folyamatosan fejlesztünk, szépülünk és újabb meglepetésekkel várjuk majd az ide láto-
gatókat.

Molnár Ferenc – Vígmolnár vendégház.  2020 elején nyitottuk meg vendégházunkat 
így alig kezdtünk belerázódni ebbe a szakmába, már szinte le is állhattunk. Ennek elle-
nére a nyári foglalások elég jól alakultak. Főleg a hétvégéink voltak foglaltak, elsősorban 
magyar vendégekkel, de megfordultak nálunk pl. görög anyanyelvűek is. Egy újabb 
lezárásnak nem örülnénk, mivel mi egész évben nyitva vagyunk. Vendégházunk jól fel-
szerelt. Ha anyagi lehetőségeink engedik, szeretnénk még néhány dologgal ellátni, pl. a 
szauna és dézsafürdő mellé egy állandó kültéri zuhanyzóval, valamint egy játszótérrel. 
Azon fáradozunk, hogy szép környezetbe érkezzenek leendő vendégeink és elégedetten, 
az „ide még vissza kell térnünk” érzésével távozzanak.

Tree House Vendégház

Halfarock

Vígmolnár vendégház

Folytatás a következő magazinban...
Sipos Gergo
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Habár Levelek település szülöttei között szép számmal találunk saját hivatásuk révén széleskörűen ismert személyeket, ám ha 
közülük egyet ki kellene emelnem, úgy mindenképpen Molnár Ágostonra esne a választásom. Kastélyunk feltételezett építtető-
jének, Molnár Györgynek másodszülött fiaként, 1808. október 8-án született Leveleken. Gyermekkorát a településen, minden 
bizonnyal jómódban töltötte, szülei kiemelkedő színvonalú oktatást biztosítottak számára, ezt bizonyítja vonzalma a tudo-

mányok és művészetek iránt. Fiatalon, 1831-ben feleségül vette a nyírmadai, nemesi származású Báji Patay Piroskát. Házasságuk sajnos 
gyermektelen maradt, de tisztes helytállással és nagy szeretettel igazgatták a családban nevelkedő rokon gyermekek életútját. 
Az 1848-as esztendő számára is hatalmas változásokat hozott. Tagja lett Szabolcs vármegye nemzetőrséget szervező küldöttségének, majd 
ennek sikertelensége után a Honvédsereg szervezésében, a Nagykállói Hadfogadó Bizottság osztott rá szerepet. Részt vett az újoncilletékek 
meghatározásában és Levelek település, valamint annak környékén szervezett újoncozásban is. Ezt követően, a szabadságharc nagy része 
alatt, mint élelmezési kormánybiztos tevékenykedett. A feladat nehéz volt, számos esetben szembesült azzal a problémával, hogy a hadi ét-
keztetésre szánt alapanyagok hiánya mellett, a képzett munkaerőt (pl. sütőasszonyokat) is nehéz volt felkutatnia. A fennmaradt dokumen-
tumok alapján több alkalommal is saját vagyonából kölcsönzött a hadialapnak a honvédek ellátása céljából, tudván, hogy kevés reménnyel 
kecsegtet az, hogy pénzét egyszer visszakapja. Vagyona ekkor megcsappant. 1849. július 27-én a Nyíregyháza melletti Sóstó fürdőjén sze-
mélyesen tájékoztatta Görgey Artúrt, ám a tábornok e jelentés miatti elégedetlenségének hangot adván, börtönbe záratta, ahonnan Bónis 
Sámuel közbenjárására szabadult. Néhány nappal a Világosi fegyverletétel előtt, mint főhadnagy, tagja lett a Védsereg frissen szerveződött 
139. zászlóaljának, de nincs rá adatunk, hogy e rövid idő alatt tényleges harci cselekményekben, ütközetben részt vett volna. 
A szabadságharc után Leveleken és környékén lévő birtokait felügyelte. 
1862-ben megözvegyült, feleségét Debrecenben temették el, akinek a sírja felett mondott gyászbeszéd nyomtatásban is fennmaradt. 
A „magyar színügynek igaz, lelkes támogatója”-ként, gyakori látogatója volt a debreceni előadásoknak, itt ismerkedett meg a fiatal, mind-
össze 20 esztendős operetténekesnővel, Libera Gizellával, akit 1866-ban eljegyzett, s csak jóval később, 1878-ban vett feleségül. 
Később a Szabolcs Vármegyei Honvédegylet, majd az Országos Erdészeti Egyesület, a Szabolcsmegyei Régészeti Egylet tagja, illetve 1887-ben 
a Szabolcsi Hitelbank elnöke lett. 

A leghíresebb leveleki
Érdekességek Levelek múltjából
Sipos Gergo tanár úr rovata
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Régészet iránti szenvedélyének gyümölcse számos olyan katalogizált lelet, amit adományaként ma 
is a Jósa András Múzeum őriz, s amelyeknek nagy részét kedvelt birtokán a ma már nem létező 
Kis-Besenyőd tanya településen talált. Itt helyezték örök nyugalomra 1890. szeptember 16-án 
bekövetkezett halálát követően. Sírját az idők során feldúlták, kifosztották, ám sírköve épségben 
megmaradt, kriptájának boltíves falai ma is állnak. 

             

 Bene János (szerk.): A szabolcsi honvédek Aranykönyve 1848-1849 - A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 69. (Nyíregyháza, 2013)
 Bene János: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849), Jósa András Múzeum Kiadványai 45. Nyíregyháza, 1998.
 Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara / Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban
 Czégek kézikönyve Budapest, 1887
 Jósa András régészeti és múzeumi vonatkozású hírlapi cikkei. (Jósa András Múzeum Kiadványai 2. Budapest, 1958)
 László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)
 Leveleki Molnár Ágoston úr szeretett nejének, néhai Báji Patay Piroska asszonynak emlékezete. Debreczen, 1862.
 Lukács Ödön: Nyíregyháza története (Nyíregyháza, Jóba, 1886)
 Magyar Színművészeti Lexikon 1929-1931 (szerk. Schöpflin Aladár)„A Déri Múzeum tulajdonában lévo, 1865-ben 

készült portré, ami feltételezhetoen 
Leveleki Molnár Ágostont ábrázolja.”

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

Az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület fő tevékenysége a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való 
közreműködés. A polgárőrök rendszeresen teljesítenek szolgálatot Levelek Nagyközségben, valamint a településhez tartozó 
külterületi üdülőövezetben is. Több esetben a rendőrséggel közösen teljesítünk szolgálatot. Segítséget nyújtunk kisebb-nagyobb 
bűncselekmények felderítésénél, eltűnt személyek felkutatásánál, közlekedési baleseteknél, forgalom terelésben, hatósági tanú-

ként veszünk részt baleseteknél, bűncselekményeknél. Lakossági megkeresésekre azonnal reagálunk, és szükség esetén értesítjük az illeté-
kes szerveket. Kérésre együttműködünk a civil szervezetekkel rendezvényeik biztonságos lebonyolítása érdekében. A szolgálatokat 
az egyesület tulajdonában lévő gépkocsival látjuk el. Célunk, hogy egyesületünk tevékenységének köszönhetően is javuljon a lakosság és az 
üdülőövezetben pihenők biztonságérzete.

Majláth György, 
az Obsitos-Or Polgáror Egyesület elnök

Forrásmunkák:
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Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

A BELÉPÉS INGYENES!



21



21

Impresszum

Felelős Kiadó:
Levelek Nagyközség 
Önkormányzata
Szerkesztők:
Kiss Boglárka
Nagy Géza Zoltán
Sipos Gergő
Nyomda:
Grafit Nyomda „R” KFT.


