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Félni a jövőtől nem szabad,
vállald fel bátran magad.

Mindent át kell lassan élni,
az álmokért útra kelni.

Senki sincs ki visszaránthat,
magad vagy, ki megállíthat.

Van, hogy csalódás a vége,
de mindig kapsz egy leckét érte.

Van, hogy bizony csodás lesz,
és az álmod egyszer Tiéd lesz.

Mindezt csak kitartással,
áldozatos, sok munkával.

Örülj minden csodás napnak,
hálát adva érte az Úrnak.

Hinni benne bárhol lehet, otthon,
vagy a templomban,
mindenhol megteheted!

Ha a világra szép szemmel nézel,
nem mogorva tekintettel,
az angyalok is mosolyognak,
és veled együtt HÁLÁT ADNAK!

                                       2021.01.20.

EVY PUSKAS
HIGGY BENNE
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„Az öreg szív is melegít”
Az Idősek Világnapja alkalmából Levelek Nagyközség Önkormányzata köszöntötte a település szépkorú lakosait 2021. október 25-én.
A képviselőtestület tagjai és a Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói fogadták az ünnepi műsorra érkező vendégeket. Aranyosi Ervin 
„Az öreg szív is melegít” című versével Dávida Panna nyitotta meg az ünnepséget. Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita, a település polgármestere, 
köszöntőbeszédében fejezete ki a szépkorúak iránt érzett tiszteletét és megbecsülését, valamint azt a gondoskodást és figyelmet, amellyel az év 
minden napján igyekezhetünk hálát adni nekik. Kiemelten megemlékezett és gratulált a település legidősebb, 90 év feletti lakosainak, akiket a 
képviselőtestület külön köszöntött az otthonukban, jó egészséget, és hosszú, boldog életet kívánva nekik. A Pesti Művész Színház a Húzzad csak, 
kivilágos virradatig című előadásával folytatódott az est, Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Fritz Éva és Czető Roland szereplésével. A jelenlévők 
örömére, az operettirodalom legismertebb melódiái csendültek fel ezen a varázslatos zenei utazáson. Beszélgetés és vendéglátás zárta az Idősek 
Napját Leveleken.
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Nagy Géza Zoltán
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Dr. Siket Sándor, 
jegyzo

Közszolgálati pályafutásának kezdetén, az Államigazgatási Főiskola elvégzése után, a Beregsurány polgármesteri hi-
vatalában szolgált jegyzőként. Majd négy év után a szomszédos Beregdaróc községben volt jegyző hét évig, közben a 
Pécsi Egyetemen jogász végzettséget szerzett. Ezt követően a magánszférában is dolgozott, közben egy minisztériumi 
háttérintézmény nyíregyházi igazgatóságán három járás önkormányzatai helyi esélyegyenlőségi programjainak elké-
szítését mentorálta. Végül mielőtt egy éve a településen helyezkedett el, három évig Nyírkáta jegyzője volt.

- Az önkormányzat hivatalát a jegyző vezeti, a polgármester 
irányítja, a hivatal ellátja a jegyzői hatósági döntési 
jogköröket, az önkormányzat döntéseinek előkészítését és 
döntésvégrehajtását, emellett az intézmények gazdálkodási 
feladatait. Mindezt szorozzuk meg kettővel, mivel a hivatal két 
önkormányzat közös hivatala. Azt gondolom, ez jól szem-
lélteti a munka sokszínűségét, bonyolultságát, mennyiségét 
és azt, hogy „egyedül nem megy” a munka sem, és a 
tervezés sem. A munkával kapcsolatban inkább a rövid távú 
tervekre szorítkozom, de még inkább a mindennapi feladatellá-
tásra. A hivatal vezetésében a legfőbb cél, hogy minél stabilabb 
legyen a személyi állomány minden tekintetben, mert ez 
segíti elő a jó működést.

Hogy érzi magát Leveleken, mit tapasztalt eddig a településen?

- Korábban csak „átutazóban” voltam a településen, a főbb tájéko-
zódási pontokat ismertem, személyes kapcsolatom kevés volt a he-
lyiekkel. Az óvoda régi épületét mindig a település legszebb épüle-
tének tartottam, amely megőrzésre érdemes az utókornak. Az első 
tapasztalataim a munkám során pozitívak voltak a tág értelemben 
vett munkatársakkal és a település egészével kapcsolatban is. Azt 
látom, hogy a település magánszférája is és közszférája is fejlődik, 
gyarapszik. Azt sajnálom, hogy a növekvő bürokrácia miatt kevés 
időm van az emberekkel való személyes találkozásra.

Nagy Géza Zoltán
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Lengyelországi Élmények
A leveleki nyugdíjasok 23 fővel egy csodálatos, élményekben gazdag, három napos kirán-
duláson vettek részt október 23-24-25-én Lengyelországban a Neszebár-Travel Utazási 
Iroda szervezésében. Köszönet a sok élményért az idegenvezetőnek, aki minden fontos 
információt átadott, megmutatta a különböző helyszíneket, részletesen, élményszerűen 
beszélt a nevezetességekről. Köszönjük a sofőrök nyugodt, türelmes vezetését is.
A kiránduláson gyönyörködhettünk a csodálatos Krakkó híres épületeiben, a Mária temp-
lom kincseiben, a híres Posztócsarnokban órákon át barangolhattunk, vásárolhattunk. 
A Waweli székesegyházban fejhallgató segítségével hallhattuk a legfontosabb tudnivalókat 
a lengyel hírességekről, királyokról, egyházi vezetőkről, hősökről.
Nagyon sok kápolnát, kriptát, értékes aranyszobrot, oltárt, festményt csodálhattunk meg. 
A bátrabbak még a toronyba is felmentek, hogy magasról gyönyörködjenek a város szép-
ségében. A több órás kirándulás nagyon tanulságos és hasznos volt. Ugyanilyen hosszú, 
de feledhetetlen út volt a Krakkó környéki sóbánya megtekintése is Wieliczkában, mely a világörökség része. Sok méter mélyre mentünk 
le, miközben ámultunk-bámultunk a rengeteg munkát és gerendát igénylő bányaaknák és sóból készült szobrok láttán. Csak csodálni lehet 
azokat az embereket, akik itt dolgoztak.
A harmadik napot Zakopanéban töltöttük, ahol fogaskerekűvel mentünk fel a Gubalówka csúcsára, s onnan gyönyörködtünk a távoli 
hegyekben, valamint az alattunk elterülő városban. A belvárosban a híres piac várt ránk, ahol mindenki kedve szerint válogathatott a szép 
ajándékokban, lengyel fa-és szőrmeárukban, emellett ellátogattunk a temetőbe is, ahol lengyel hírességek nyugszanak, és itt különleges, 
fából készült síremlékeket láthattunk. Természetesen a gyönyörű kápolnát sem hagytuk ki, hisz a lengyelek nagyon vallásosak, és sok pénzt 
fordítanak a templomok építésére, felújítására, díszítésére.
A három napos kirándulásunk sok sétát igényelt, de a látnivalók minden fáradságot megértek. Az élmények örökre velünk maradnak.

5

Oszi túra Tokajban
Ákli Mártonné, az Oszi Levél nyugdíjas Egyesület elnöke

Szombat reggel indult a vonat a Levelek-Magy vasútállomásról Nyíregyházán át Tokajba. Csapatunk a 
városközponton keresztül sétálva érte el a Kopasz hegyre vezető piros túraútvonal kiindulópontját. 
Kitartóan kapaszkodtunk fel a hegyre, míg elérkeztünk az 513 méter magasan lévő TV toronyhoz. 
Gyönyörű napsütés, és az ősz szebbnél szebb színeiben pompázó táj kísérte végig utunkat. 
A Tokaj-hegyaljai Borvidék szőlőültetvényein áthaladva értük el a Soltész Pincészetet, ahol 
szívélyesen fogadtak és láttak vendégül bennünket. Megkóstolhattuk a ház borait, a gyermekek 
megízlelhették a finom mustot. Kellemesen elfáradva tértünk haza a túránkról.

Dr.Turóczyné Dr. Székely Anita, 
az Életmód Egészségünkért Egyesület elnöke
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A világ gyalogló napja!
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Dávidáné Kovács Judit-tanárno

Az iskolánk az idei évben 2021. október 15-re hirdette a gyalogló napját, amin diákok, tanárok, szülők és a 
településünk lakosai is részt vettek. Célunk a gyaloglás népszerűsítése volt, mert ebben a megterhelő idő-
szakban ez remek eszköz lehet fizikai és lelki egyensúlyunk karbantartására, különösen, ha azt szabadtéren 
végezzük. Utunk során felfedeztük, megtekintettük és gyertyát is gyújtottunk a településünkön található 

fogadalmi kereszteknél, miközben Sipos Gergő tanár úr érdekes történeteket mesélt a keresztek múltjáról. 6,3 kilo-
méter megtétele után kellemesen elfáradva, új élményekkel és ismeretekkel gazdagodva, vidáman tértünk vissza az 
iskolába.
A gyaloglás számos pozitív élettani hatása mellett kutatások már azt is kimutatták, hogy a természetben történő 
mozgásnak jóval kedvezőbb hatása van a fizikai és a mentális egészségünkre is, mintha zárt térben sportolnánk. 
Irány a természet!
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt!
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Márton-napi lámpás felvonulás
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Márton Tünde
intézményvezeto helyettes

Óvodánk mindennapjainak egyik alappillére a hagyományőrzés, 
melynek keretén belül megismertethetjük a gyermekeket nép-
szokásokkal, népi jóslatokkal, hiedelmekkel. 
A november 11-ei Márton-nap sem maradhat ki a csoportok éle-
téből, Márton-napi projektünket igyekszünk komplexen megje-
leníteni tevékenységeikben. Minden évben elmeséljük óvodá-
sainknak Márton püspök legendáját, amely jó alkalmat biztosít 
arra, hogy felelevenítsük a gyerekekkel azt, hogy milyen fontos 
életünkben a segítőkészség és a jószívűség. A Márton-napi, vagy 
más néven libás hetünk alkalmával családi házhoz megyünk liba-
nézőbe, ahová nem érkezhetünk üres kézzel így előtte kukoricát 
törünk, kukoricát morzsolunk, amivel megetethetjük a libákat. 
Beszélgetünk a tollfosztásról, a toll felhasználásáról, dunyhába 
bújunk és rajzolni próbálunk libatollal, közben énekelünk, 
verselünk, táncolunk és mondókázunk, 
Az idén első alkalommal rendeztük meg a Márton-napi lámpás 
felvonulást, melyre a kollégákkal és a szülőkkel egyaránt aktívan 
készültünk. A Ficánka csoportban barkácsdélutánt szerveztünk. 
A gyerekekkel, szülőkkel, Dr. Túróczyné Dr. Székely Anita pol-
gármester asszonnyal és Szanyi Mária alpolgármester asszony-
nyal közösen töltöttünk el egy hangulatos, vidám délutánt, ahol 
szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb lámpások készültek. 
November 11-én Márton-napon 16:45-kor elkezdtek szállin-
gózni az első érdeklődök. Sötétedett, amerre csak néztünk, apró 
fénycsóvák közeledtek az óvoda felé. Kisgyermekes családok 
kivilágított babakocsikkal, fiatalok és idősek saját kezűleg készített 
lámpásaikkal csatlakoztak hozzánk. Ki énekelve, ki beszélgetve 
indította útnak a jóság lángját, melyet az új óvoda épületétől 
elvittünk egészen a Molnár kastélyig, ahol megálltunk, elénekeltük 

libás dalaink egy részét /Hatan vannak a mi ludaink…, Egyél 
libám, egyél már…, Száz liba egy sorba…/, majd folytattunk 
utunkat a Rákóczi utcán egészen a Hősök teréig, ahol már zene, 
libazsíros kenyér lilahagymával és forró tea várt mindenkit. A 
téren hangulatos körjáték kerekedett a gyerekek és az óvodape-
dagógusok kezdeményezésére. 
Nagyanyáink, nagyapáink úgy tartották, minél többet iszunk, 
annál több erőt és egészséget iszunk magukba, ihattuk is a forró 
teát, amennyi csak jól esett. „Aki Márton- napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik” – tartották, igaz, hogy mi nem libát ettünk, 
a zsírjával megkent kenyér is nagyon ízlett ám mindenkinek. Az 
aznapi időből is jósoltak régen: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe 
tél, ha barnán, kemény tél várható – hogy milyen telünk lesz, azt 
még nem tudhatjuk, egy biztos, hozzánk ezen az estén kegyes 
volt az időjárás, tiszta, kellemes időben tölthettünk együtt egy 
élményekben gazdag szép estét. Bízunk benne minden évben ilyen 
nagy érdeklődés fogja övezni a Márton-napi lámpás felvonulást, 
melyből szívesen teremtenénk hagyományt óvodásainkkal.
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MAGYAR FALU PROGRAM 
LEVELEKEN
Új eszközök segítik a közterületeink karbantartását

A Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzésére is pályázhattak az 
önkormányzatok 2021-ben. A pályázati kiírás is hangsúlyozza, hogy minden települést 
meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek 
jellege ad az odalátogatók számára. Településünk mindig is nagy gondot fordított közte-
rületeinek karbantartására, igényes környezet kialakítására. A közterületek karbantartását 
végző dolgozók kitartó és fáradtságos munkával, kézi erővel és régi gépekkel oldják meg 
a feladatot. Levelek Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott és 14.727.199 Ft. 
forráshoz jutott, melyből traktort, mulcsert, tolólapot és 2 db fűnyírótraktort fog vásárolni. 
Az új gépek nagy segítséget jelentenek a zöldfelületek megfelelő gondozásában. 

Szanyi Mária - alpolgármester

Álmodjuk meg, tegyünk érte, váltsuk valóra!

Leveleken jelentős beruházások fejeződtek be sikeresen és több fejlesztés is elkezdődhetett 
az elmúlt év során, emellett továbbiak is indulhatnak a közeljövőben. A fejlődés dinamikus 
és célszerű, mely által javul és bővül a település infrastruktúrája és növekszik a helyben 
elérhető szolgáltatások minősége, melyek pozitív változást hoznak a faluképünk és az itt 
élő családok életminőségének szempontjából. Sikeresen zárult az egyik legnagyobb beru-
házásunk, az öt csoportos óvodánk megépítése. Elkészült a körforgalom és befejeződött a 
település gazdaságélénkítő beruházása, az asztalos és betonelemgyártó üzemek létesítése. 
Önkormányzatunk saját költségvetési forrásából kapott új aszfaltburkolatot a Dohány, a 
Kert és a Sport utca, és a Belügyminisztérium a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 
céljából kiírt pályázati forrásából felújításra került az Ifjúság utca. Konyhai eszközfejlesztés 
valósult meg LEADER pályázatból, mely az önkormányzati konyha működését segíti. A 
helyi piac korszerűsítésének munkálatai 2022-ben kezdődnek el, melyhez a Kormány 
közel 100 millió forint támogatást biztosít.
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A Magyar Kormány határozott elképzelése az élhető vidéki települések megteremtése, melyhez a Magyar Falu Prog-
ramján keresztül több területen nyújt lehetőséget és támogatást. Levelek, mint a Nyírség egyik 5000 fő alatti települése, 
csatlakozott a Magyar Falu Programhoz, melynek keretein belül kaphatott forrást több különböző, fontos beruházásra. 
Sikerült fejleszteni az alapellátás eszközparkját, járdát építeni a Kossuth utcán, fejleszteni a óvodaudvar játszóparkját. 
Elkezdődött a ravatalozó felújítása idén novemberben, és közterületeink karbantartásához szükséges eszközökre és 
közterületi játszótérre is támogatást kaptunk 2021-ben. Közel 62 millió forinttal járult hozzá a Magyar Falu Program 
községünk fejlődéséhez 2019 óta.
Kovács Sándor országgyűlési képviselő támogató és segítő együttműködése meghatározó szerepet tölt be abban, hogy 
Levelek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Programban és egyéb térségi fejlesztési területeken is eredményesen 
szerepeljen. Elkötelezett és határozott elképzeléseivel segíti a választókerületéhez tartozó települések, így Levelek fejlesz-
tését is, és bízunk benne, hogy hosszútávon továbbra is együtt gondolkodhatunk és építhetjük településünket egy ígéretes 
fejlődés útján. Köszönjük szépen Képviselő Úr támogatását és együttműködését és kívánunk további eredményeket és 
sikereket munkájához!

Tisztelt Olvasó!

Megismertem Levelek rövid, közép és hosszú távú elképzeléseit. Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében folyamatosan 
egyeztetek a polgármester asszonnyal. Az önkormányzati elképzelések mellett figyelemmel kísérem a település civil 
szervezeteinek munkáját,- amiben lehetséges- számíthatnak a támogatásomra. A Leveleki Tó-Centrum, mint a megye 
egyik legjobban prosperáló turisztikai attrakciója, a figyelem középpontjában áll. Akár a kerékpárútról, akár a strand 
fejlesztéseiről (csúszda vagy más attrakció), akár az üzemeltető elképzeléseiről beszélünk.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Tisztelettel:       Kovács Sándor
            országgyulési képviselo

Levelek Nagyközség Önkormányzatának képviselo-testülete nevében 
Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita polgármester
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Kiemelt figyelem a civil és 
egyházi közösségeinkre
A koronavírus járvány jelentősen átalakította a település közösségeinek működését és lehetőségeit. Hosszabb szünetet követően újraszerveződött 
és ismét aktívabbá válhatott a civil és egyházi szervezetek közösségi élete, ennek köszönhetően a szervezők számos tartalmas programmal várták 
a település családjait, polgárait és közösségüket. Fontos tevékenységet végeznek a közbiztonság, a kulturális élet, a sport, valamint az oktatás és 
a településfejlesztés területein, így segítve az önkormányzat ezen feladatainak megvalósítását. A pályázati lehetőségeknek köszönhetően Levelek 
Nagyközség Önkormányzata 2.100.000 forint forrást és támogatást biztosított a civil és egyházi közösségeink működéséhez és céljaik megvalósításához. 
A település önkormányzata folyamatosan fenntartja és biztosítja a működésükhöz szükséges infrastrukturális hátteret, és igyekszik bevonni őket a 
település közéletébe, rendezvényeibe.

Levelek Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén a közvilágítást korszerű, 
energiatakarékos berendezések biztosítják október eleje óta.
A régi, magas fogyasztású lámpatesteket új, LED-es fényforrásokra cserélték és bővült a lámpatestek 
száma is Levelek belterületén és üdülőövezetében egyaránt. A József Attila utcán 13 db, az Ady 
Endre utcán 5 db, az Ifjúság utcán 4 db, a Rákóczi Ferenc utcán 3 db, a Mikszáth Kálmán utcán 
2 db, a Kossuth Lajos utcán 1 db, és a Tó-Centrum területén 4 db teljesen új építésű közvilágí-
tási eszközt telepítettek a szakemberek. Olyan jelentős környezettudatos fejlesztés valósult meg, 
mely kisebb fogyasztás mellett biztosítja a megfelelő világítást a településünkön.

Korszerusítésre került 
a közvilágítás Leveleken

Nagy Viktor - alpolgármester

Lengyelné Bukta Lívia – képviselo



Országos és megyei képviselők jelenlétében, ünnepélyes keretek között vágták át a szalagot a 
41.sz számú főút újabb körforgalmának átadásán.

Közel három hónapja használhatjuk elégedettséggel és örömmel a korszerű és biztonságos körforgalmi 
csomópontot, melynek hivatalos átadására 2021. október 6-án került sor a településen. Hosszú évek óta 
várt erre a helyi lakosság, hiszen komoly veszélyt és nehézségeket jelentett nap mint nap a megnövekedett 
forgalom mellett közlekedni ezen az útszakaszon. Levelek egy korszerű közlekedési infrastruktúrával 
gazdagodott. Egy olyan jelentős és szükséges beruházás vált valóra, melynek köszönhetően a gépjármű, 
a kerékpáros és a gyalogos közlekedés is egyaránt biztonságosabb és könnyebb lett. Közösségünk régóta 
vágyott álma vált valóra, mely hálával és büszkeséggel tölt el bennünket. Bizakodva tekintünk a jövőbe, 
és reméljük, hogy a további útfelújítási terveink is megvalósulhatnak.

Nagy Géza Zoltán

Újabb „mérföldko” 
Leveleken
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Mikulás
     futás

Adventi Ünnepkör
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Adventi 
   teadélután

Adventi Ünnepkör

fotók Sipeki Péter 13
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Holdkirálylány – varázsmese, 
leveleki szerzo tollából
Hogyan születnek manapság a mesék? Legfőképp erre voltam kíváncsi, amikor Puskás Évával, szerzői nevén Evy Puskassal, 
beszélgettem mesekönyvéről, amely a napokban jelenik meg. 
Hogyan kezdődött, mi késztetett arra, hogy meséket írj?
Az irodalom már egészen fiatal korom óta része az életemnek. Édesanyám, amikor kicsi voltam, bölcsődében dolgozott. Gyerekeket nevelt, tanított, 
és amikor hazajött, otthon nekünk is rengeteget mesélt, énekelt, és vetített, így a mesevilág már gyerekként elvarázsolt. Később, az általános iskolában 
közel kerültem a versekhez is. A mai napig szívesen elolvasok bármit, ami a kezem ügyébe kerül. Talán innen indult el az a fonál, ami évekig csendben 
várt, mígnem egy olyan gombolyaggá fejlődött, amit érdemes már kötögetni. Az első megjelent könyvem egy varászmese, de emellett rengeteg verset, 
novellát és regényt is írok.  
A gyerekek lelkivilágához a meséken keresztül vezet az út. Én ebben a szellemben neveltem a gyerekeimet, és büszkén állítom: minden bajra gyógyír 
lehet. Soha nem tudni, melyik az a mondat, ami „betalál”. Bevallom, ez engem arra ösztönöz, hogy olyan mesekönyvet tudjak számukra írni, mely 
felkeltheti az érdeklődésüket, tanít, fejleszt, leköt, alkotásra és olvasásra buzdítja őket. Elképzelem, hogy én, mint szülő, mit szeretnék látni benne, 
majd akként próbálom megírni a történetet. Talán ettől lesz egy picit egyedi.

Kérlek, mesélj a könyvedről!
Az első mesekönyvem a természetvédelem jegyében született meg a fejemben, mely a HOLDKIRÁLYLÁNY 

címet kapta. Történetével szeretném már az aprócska csöppségek figyelmét is felhívni környezetünk védelmének 
fontosságára. Olvasása közben a gyerekek hamar rájönnek majd, hogy ez egy igazi varázsmese. Hisz, tündérporral 
meghintve, varázslattal átszőve íródtak a fejezetek. Gyönyörű rajzokkal, fölöttébb furcsa titkokkal, a végén pedig 
egy meglepetés színezővel. Szívből ajánlom minden 6 éven felüli gyereknek, aki a mesében a jóságot, az önzetlenséget, 
a szépséget, és a mese mondanivalóját keresi. 

Mik a terveid a jövőre nézve?
Ha már álmodsz, álmodj nagyokat, hogy kellően motivált légy! Szerencsésnek mondhatom magam, hogy azzal 
foglalkozhatok nap mint nap a gyerekeimen kívül, aminek minden pillanatát szeretem. Jelenleg, több mindenen 
dolgozom. Most épp egy lovas regény, és a „Találd ki” címmel ellátott fejlesztőfüzet első kiadványának a nyomdai előkészítése zajlik. Ez a fejlesztőfüzet 
attól lesz különleges, hogy akár játékként is kipróbálhatja majd a szülő a gyerekkel. Számomra a képzelet táplálása nagyon fontos, mely kitartó és 
folyamatos munkát igényel, ezért szeretek utazni, felfedezni, és minél több élménnyel gazdagodni.  

Végezetül, mit üzennél olvasóidnak?  
Törekedj a szépre, mosolyogj a világra, és soha ne légy bántó! Kívánom, hogy a könyvek mélyén rejlő kincsekre minél több ember rátaláljon!

Sipos Gergo
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Szent Erzsébet karitászcsoport 
alakult a leveleki egyházközségben
Újabb önkéntesek csatlakoztak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász szervezetéhez. A 
leveleki egyházközségben megalapították a Szent Erzsébet karitászcsoportot, amely ünnepélyes 
keretek között letett fogadalomtétellel megerősítve kezdte el szolgálatát november 21-én, az 
ófehértói Árpád-kori Szent Erzsébet-templom búcsúünnepségén. 
A csoport tagjai: Lengyel József (esperes); Bódi Jánosné - Levelek (Karitász csoportvezető); 
Szabó Jánosné - Ófehértó (Karitász csoportvezető-helyettes); Kissé Biró Gabriella - Levelek (pénztáros); 
Busák Aliz - Levelek (tag); Csordás Istvánné - Ófehértó (tag); Herczku Istvánné - Levelek (tag); 
Rocska Anikó - Ófehértó (tag)

Bódi Jánosné

A karácsony titka
Jézus megszületése, a kezdetektől létező Ige testté válása a legegyszerűbb történet és mégis az egyik legnagyobb misztérium. Izgatottan várjuk, hogy 
megtörténjen újra a csoda, hogy átélhessük a titkot. Ha nyitott szemmel járunk, naponta átélhetjük karácsony ünnepét. 
Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük, de ne felejtsük el, hogy Ő már több mint 2000 éve köztünk jár! Vigyázzunk, nehogy úgy járjunk, 
mint „Az asszony, aki az Istent várta” (Bruno Ferrero).
Volt egyszer egy idős asszony, aki naponta jó néhány órát töltött kegyes imába merülve. Egy nap aztán meghallotta Isten hangját, aki azt 
mondta neki: „Ma meglátogatlak”. Gondoljátok csak el az öregasszony örömét és büszkeségét! Nekilátott takarítani és kifényesíteni a lakást, 
majd süteményt gyúrni és sütni. Azután felvette a legszebb ruháját és várta a Jóisten érkezését.
Kicsivel később valaki kopogtatott az ajtaján. Az öregasszony futva nyitotta ki az ajtót. De csak a szomszédasszony volt az, aki egy csipet sót 
kért kölcsön. Az öregasszony gyorsan kitessékelte. - Az Isten szerelmére, menj innen tüstént, én a Jóistent várom ide a házamba.
Kis idő múlva újra kopogtak.  De ki volt az?- Egy gombot és szappant áruló szegény fiú. Az asszony ráripakodott. Menj innen, én a Jóistent 
várom. Nincs rád időm! Gyere vissza máskor!
Nem sokkal később újra kopogtak. Az öregasszony gyorsan ajtót nyitott, egy rongyos, éhes, didergő ember állt az ajtóban. - Egy darabka kenyeret, 
jó asszony, akár szárazat is. - Na, nem! Hagyjatok már békén! Én a Jóisten várom! És tágulj innen a lépcsőmről is! - mondta haragosan.
Eltelt a nap, egyik óra a másik után. Az este is eljött, de a Jóisten nem mutatkozott. Az öregasszony nagyon csalódott volt. Végül lefeküdt aludni. 
Különös módon azonnal elaludt, és álmot látott.
Álmában megjelent neki a Jóisten, és azt mondta:
Ma háromszor látogattalak meg, és te háromszor nem engedtél be engem!

Bódi Jánosné



Ünnepi 
gondolatok
Karácsony ünnepe az 5 szeretetnyelv segítségével

Emberi kapcsolatainkban olykor alá és fölérendelt szerepet 
élünk meg, pedig egészségesebb lenne, ha azonos szinten ke-
zelnénk egymást. Karácsony ünnepén szerencsére az utóbbi 
az, ami inkább megvalósul. Megvalósul, de csak rövid ideig. 

Sajnos…
Elhangzanak az elismerő szavak (1.): a szelíd, kedves szavak és 
elismerő nyilatkozatok szárnyakat adnak az ember megújulásában 
az ünnep után. Elkezdünk figyelni egymásra és minőségi időt (2.) 
töltünk el szeretteinkkel, barátainkkal: beszélgetünk, közösen dí-
szítjük a karácsonyfát, együtt sütünk-főzünk és az ünnepi asztalnál 
együtt éljük át a meghitt pillanatok szeretetét és az ajándékozást. 
Elengedhetetlenek ilyenkor a szívességek (3.) is, hiszen a legna-
gyobb örömöt mindig az jelenti, ha egy hullámhosszon vagyunk és 
kimondatlanul is, de egymás keze alá dolgozunk az ünnepre való 
felkészülésben, a takarításban és a bevásárlásban is. Karácsony 
alkalmával fontosak az ajándékok (4.) is, amelyek értékét nem 
pénzben kell mérni, hanem a személyességben, mert önmagunk 
jelenléte teszi azt különlegessé és egyedivé. És mennyire csodálatos 
érzés, amikor a szeretetünket ki tudjuk fejezni a testi érintés (5.) 
által is. Ebben benne van a biztonság érzése; ott van a nyugalom és a 
megpihenés öröme, amely lelkileg feltölti az embert.
Egy olyan időben élünk, amikor nagyon fontosak lettek a szeretet-
nyelvek. De jó lenne, ha ezek megélése életünk minden napján 
megvalósulhatna. Ezért azt kívánom minden olvasónak, hogy életünk 
állandó karácsonyi ünnep legyen, amelyet Krisztus önzetlen szeretete 
töltsön meg, nem felejtve Prohászka Ottokár püspök úr szavait: 
„Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Szeress és jobb lesz a VILÁG.”

Lengyel József - plébános
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Ünnepi 
gondolatok
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„Mert gyermek születik nekünk”

Kedves Testvérek! Nemrégiben az alábbi gondolatsorral 
hangolódtam a karácsonyi ünnepekre. 
Épületeink nagyobbak, de a türelmünk kisebb. Szélesebbek 
az autópályák, szűkebbek a látókörök. Többet költünk, de 

szegényebbek vagyunk. Többet vásárolunk, de kevésbé örülünk. A 
házak nagyobbak, a családok kisebbek. Kényelmesebb az életünk, de 
kevesebb az időnk. A tudásunk nőtt, az ítélőképességünk csökkent. 
Több a szakértő, mégis több a probléma. Több kütyünk van, mégis 
elégedetlenebbek vagyunk. Több a gyógyszer, kevesebb az egészség. 
Túl keveset nevetünk, túl sebesen vezetünk, túl gyorsan dühbe gu-
rulunk, túl sokáig fennmaradunk, túl fáradtan ébredünk, túl ritkán 
olvasunk, túl sokat nézzük a tévét, és túl ritkán imádkozunk. A ja-
vainkat megsokszoroztuk, de az értékeink csökkentek. Túl sokat be-
szélünk, túl ritkán szeretünk, és túl gyakran hazudunk. Megtanultuk, 
hogyan gondoskodjunk a megélhetésünkről, de élni nem tudunk. 
Éveket adtunk az életünkhöz, de nem adtunk eleget az éveinkhez. 
Ezt a kérdéskört folytatnám karácsonyra hangolva. Fényesebb a ka-
rácsonyfánk, mégis kevesebb a ragyogás az életünkben. Várjuk a kará-
csonyi csodát, mégsem indulunk el a templomba. Jézus szeretetének 
az ünnepéről beszélünk, amikor igazán örülni kellene, és mégsem 
tudunk eléggé szeretni, eléggé örülni.

(Ézsaiás próféta 9,5)

Simon Döme András - lelkipásztor

Idén, amikor karácsonyra készülünk, akkor találjuk meg ennek az 
ünnepkörnek az igazi lényegét! Mi a lényeg? Jézus Krisztus megszületett. 
Azért született meg, hogy megmentsen téged. Azért született meg 
e földi valóságba, mert szeretett téged, mert gyermeke vagy. Ezt a 
szeretetet kell hordozni a szívünkben. Ezt a szeretetet kell elvinnünk 
mások számára! Így legyen áldott ünnepe minden kedves olvasónak! 
Ámen!
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A karácsony igaz ünneplése

Olyan családban nőttem fel, ahol természetes volt, hogy az egyházi ün-
nepek részei a mindennapi életünknek. Ezeket az alkalmakat a szü-
leim, nagyszüleim igyekeztek tartalommal megtölteni. Csodálatosan 
szép emlékeim maradtak a gyermekkori karácsony, húsvét, pünkösd, 

vagy éppen a mikulás ünnepeiről, melyek egyszerre voltak a várakozás élményé-
ben titokzatosak, ugyanakkor hangulatukban, tartalmukban mégis ismerősek. 
Természetszerűleg hozzá tartoztak ezekhez az ünnepekhez a külső, mindenki ál-
tal ismert formák, mint a takarítás, a díszítés és az ünnepi ételek elkészítése, de 
megismerkedtünk az ünnep tartalmával, történetével, mondanivalójával is. Éne-
keltük, imádkoztuk az ősi egyházi és népi énekeket, megismertük az ünnep alapját 
a Szentírásban, és részt vettünk a templomban a közös ünneplésen. Sokáig azt 
gondoltam, hogy ez minden családban így van…
Aztán jó húsz évvel ezelőtt az egyik karácsonyi műsor nagyon elgondolkodtatott. 
Lehet úgy ünnepelni, hogy az ember azt sem tudja, mit ünnepel? Kiüresedhet úgy 
egy ünnep az ember lelkében, hogy nem érti, és nem tudja, hogy mit tegyen vele? 
Korábban azt gondoltam, hogy ez nem lehetséges. Az a műsor egy család karácsonyi készülődését mutatta be. Elkészültek az ünnepi fogások, 
fel van díszítve a fenyőfa, és minden csillog a tisztaságtól. Kezdődhetne az ünnep, de mégis mi? Mit csináljanak, menjenek el sétálni, vagy ját-
szanak valamilyen társas játékot? Rendkívül érzékletesen volt ábrázolva az a tehetetlenség, amit a szülők éreztek. Tudták, hogy most beszélni 
kellene valamiről, esetleg Valakiről, de valahogy nem jutott eszükbe semmi. A történet végül azzal fejeződött be, hogy jobb lett volna inkább 

elmenni valahová, valamilyen wellness szállodába, ezért végül mindenki sér-
tődötten elvonult a szobájába. Szóba sem került a közös családi éneklés, Jézus 
Krisztus születéstörténetének az elolvasása, vagy esetleg a Szentesti szertartáson 
való részvétel valamelyik templomban.
Bizony nagyon sok ember küzdhet ezzel a problémával, akinek nem volt lehe-
tősége megismerni egyházi ünnepeink tartalmát. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
még soha nem találkozott az ünnepelt személlyel, aki így eltűnik az ismeret-
lenség, sőt a mese világába. Mit tehetünk mi? Tanítsuk meg a gyermekeinket, 
unokáinkat ünnepelni, hogy teljesebb életet éljenek, hogy az ünnep többet 
jelentsen a külsőségeknél. Jelképesen vigyük el őket Betlehembe, Jeruzsálembe, 
hogy találkozzanak Jézussal, a kisdeddel, aki azért jött közénk, hogy majd egy 
másik napon szeretetből meghaljon értünk. Mondjuk el az ünnep tartalmát, és 
tanítsuk megélni azt, hogy ha majd a gyermekből felnőtt lesz, akkor tudjon mit 
átadni ő is a következő nemzedékeknek.
Isten áldásaiban gazdag, tartalmas ünneplést kívánok!

Seres Péter - parókus
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Elindult a termelés a betonelemgyártó és asztalos üzemekben

Levelek Nagyközség Önkormányzata 2019. évben pályázott Gazdaságélénkítő 
Program keretén belül térkőgyár és asztalosüzem kialakítására. 2021.augusztus 
31-én a két üzemegység elkészült, megfelelő szerszámokkal és termelésre be-
üzemelt gépekkel. Jelenleg három fő foglalkoztatásával megkezdtük a gyártást. 
Két típusú térkövet tudunk gyártani: 6 cm vastag Classic és szintén 6 cm vastag 
úgynevezett „Kutyacsont” formájú termékeket. Az elkészült termékek minősíté-
si eljárása folyamatban van. Értékesítésük előreláthatólag a 2022. évben elindul.
Az asztalos üzemünkben a térkő gyártásához elengedhetetlen raklap gyártása 
folyik. Terveink között szerepel köztéri díszpadok, hulladéktárolók és virágtartó 
edények gyártása is.

Dávida József 
Önkormányzat Levelek Kft. ügyvezetoje

A térko gyártását az 
új targonca segíti

Betonelemgyártó gép

Elkészült raklapok 
a térko tárolásához

fotó Kelet Magyarország/Pusztai Sándor  

Átadtuk a betonelemgyártó és asztalos üzemeket Leveleken

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, valamint megyei és 
járási vezetők részvételével adtuk át az új létesítményeket, amit a Belügyminisz-
térium által támogatott Gazdaságélénkítő Program segítségével valósítottunk 
meg. A fejlesztés kettős célt szolgál: egyrészt bevételt biztosít az önkormányzatnak, 
másrészt új munkahelyeket teremt a településen. A megépült gyár egy olyan 
beruházás, amely egyedi abból a szempontból, hogy egy termelő, és piacképes 
gazdasági tevékenység kezdődhet el önkormányzati keretek között. A térkő és 
a raklap mellett szeretnénk közterületi bútorokat, padokat, virágtartó dézsákat 
és hulladéktárolókat is készíteni. Az önkormányzatok saját költségvetésű beru-
házásaikhoz vagy közfoglalkoztatási programjaik megvalósításához korszerűbb 
járdák, padkák kivitelezéséhez használhatják az itt előállított termékeket. Vásár-
lóink lehetnek a helyi és térségi vállalkozások, a környező települések lakossága 
és a levelekiek is. Reményeink és céljaink szerint a jövőben ez egy sikeres és 
nyereséges vállalkozása lehet Levelek Nagyközség Önkormányzatának.

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
  polgármester

Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés
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Kondor Tamás - Tamás bátya kunyhója. Vendégházunk kihasználtsága sajnos jelen-
tősen alul maradt a korábbi évek tapasztalatainak, köszönhetően a járványnak és a vé-
dettségi igazolvány szükségességének. Ezzel szemben az éttermünk folyamatosan mű-
ködött és számos vendég látogatott el hozzánk. Folyamatosan, bizakodva készülünk a 
következő szezonra: az étterem és a konyha berendezése teljes felújításon esik majd át. 
A vendégházunkban számos kisebb beruházás mellett, a szobák klimatizálását is meg 
szeretnénk valósítani. Mindezek beszerzése folyamatos, finanszírozásukat pályázati for-
rás segíti.

Kemecsei Fanni – Leveleki Vízisí és Wakeboard Centrum. Mint mindenki másnál is, 
nálunk is érezhető volt a vírus hatása minden tekintetben. A vendégek száma az előző 
szezonokhoz képest kicsit megcsappant, de örülünk hogy sokan mégis minket válasz-
tottak, és rengetegen megismerhették a wakeboard sportot. Idén próbáltunk minél több 
olyan ötlettel előállni, amivel a vendégek közvetlenséget érezhettek, együtt táncoltunk, 
folyamatos akciókkal, ajándék jegyekkel kedveskedtünk. A vendégektől pedig pozitív 
visszajelzéseket kaptunk, és a következő szezonban folytatni és bővíteni fogjuk ezeket a 
programokat.

Tamás bátya kunyhója

Leveleki Vízisí Wakeboard Centrum
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„Ide még vissza kell 
térnünk”



Ács Zoltánné - Lebenik vendégház. A lezárás alatti időszak aktívan telt, mivel vendé-
geink véleményét és lehetőségeinket figyelembe véve folyamatosan igyekszünk fejlesz-
teni a Lebenik Vendégházat. Ezért a tavaszt munkálatokkal töltöttük, de a projektek 
megvalósítása belecsúszott a nyári szezonba, így később kezdtük a vendégeket fogadni. 
Összességében örülünk, mert sok megkeresésünk volt, vendégeink pozitívan véleked-
tek a vendégházról és a bővülő üdülő övezetről, így tovább vitték hírünket az ország 
más régióiba. Környezettudatosságra irányuló projektjeink egy része már megvalósulni 
látszik és reméljük, hogy a jövőben még tudjuk tartani ezt az irányt amellett, hogy ven-
dégeink számára is minél szélesebb körű szolgáltatásokat alakítsunk ki.

Nagy Viktor - Leveleki Tó-Centrum. Strandunk és kempingünk 2021-ben is sikeres 
évet zárhatott. A pandémiai miatt a turisztikai szezon csak június elején indult, ennek 
ellenére a kemping folyamatosan fogadta a kisebb-nagyobb táborokat és rendezvénye-
ket. Ezek közül a legnagyobbak a V8 Fanatics Amerikai Autós Találkozó két hétvégéje 
és a júliusban lezajlott Jet-ski Európa és Junior Világbajnokság külön kiemelhető. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy itt Leveleken ilyen nagyszabású programoknak találnak helyet, 
ezzel növelve településünk már jelenleg is jó turisztikai hírnevét. A szabadvízi strand 
kedvelőivel kegyes volt az időjárás, már júniusban kánikulai nyarat élvezhettek a strand 
vendégei. A fürdőhely rendezett partjával és infrastruktúrájával, valamint kiváló minő-
ségű vizével egész nyáron várta az ide látogató turistákat. Bízunk benne, hogy a már rég 
várt nagy léptékű turisztikai fejlesztés hamarosan megtörténik a strand és kemping te-
rületén, így a jövőben egy teljesen új arculattal várjuk majd a fürdőzőket községünkbe.

Lebenik vendégház

Leveleki Tó-Centrum
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Sipos Gergő tanár úr rovata

A titokzatos Leveleki Síje

Érdekességek Levelek 
múltjából

A Baktalórántházi Járás földrajzi neveit bemutató tanulmány arról tájékoztat, hogy a Levelek határában található úgynevezett 
Pókahegy-tanya, amely nevét onnan kapta, hogy “egy öreg zsidó birtoka volt, akit a gyerekei apókának szólítottak”. Egyre biz-
tosabb vagyok benne, hogy ez az öreg zsidó, nem lehet más, mint az én régi ismerősöm, aki Levelekről szóló olvasmányaim-
ban minduntalan előbukkan, a titokzatos, mesés gazdagságú Leveleki Síje. Annyi bizonyos, hogy a Pókahegy-tanya valóban 

módos uradalom lehetett, mert egy bűnügyi jelentés szerint saját ispánja volt, bizonyos Roseuberg Ferencz, aki szerencsétlen módon egy 
töltött fegyverrel hasba lőtte magát ott.
Más földrajzi név is őrzi emlékét: a Magyar Királyság második katonai felmérését (1819–1869) böngészve azt láthatjuk, hogy a Levelektől 
délre elterülő hatalmas (ma már nem létező) erdőség neve Síjei-erdő. A korabeli dokumentumok tanulsága szerint vármegyeszerte 
voltak birtokai, 1872-ben pedig ott volt a legtöbb adót fizetők névsorában, ráadásul igazán előkelő helyen:  még a Molnár-családtól is 
gazdagabban. 
Leveleki birtokáról szintén egy bűnügyi újságcikkből kapunk tájékoztatást. Történt ugyanis, hogy egyszer fegyverrel rabolta ki két 
fegyveres, akiket a nagyszámú személyzet sem tudott megállítani (sáfár, szakácsnő, ispán - akit akkor meg is lőttek, gazdatiszt és negy-
venfőnyi cselédség van megemlítve, mindez éjszakai szolgálatban). Az erőszakkal felnyitott Wertheim-kassza tartalma pedig háromezer 
forint készpénz és százezer forint értékű papiros, amelyből csak a készpénzt vitték el. Akkori mértékkel mérve, elképesztő vagyon. 
Vajon ki volt ő valójában? Honnan ez a gazdagság? A forrásaink sajnos szűkösek. Annyit azonban tudunk róla, hogy eredeti vezetékneve 
Lichtblau volt, a “síje” pedig amolyan ragadványnév lehet, ami a zsidó kultúrában valamiféle szent embert jelent. Születéséről nincs 
pontos adatunk, a halálozásáról csak annyit tudunk, hogy 1888-ban történt és “nagyszámú család maradt utána”. 

Egy helyen azt írják róla, hogy:
 
“...vagyon nélkül lépett az élet küzdőterére és legalább is másfél millió forintnak összegyűjtése s több mint nyolczvan életév után szállott a 
sírba. Végtelenül takarékos volt, de nem nélkülözött. Soha életében beteg nem volt. A maga igényei szerint jól és kényelmesen élt, egy kissé 
kövér is volt.”
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Mit jelent az, hogy a maga igényei szerint jól élt, ugyanakkor 
takarékos is volt? Erre egy rövid, tréfás anekdotából kapunk 
választ, miszerint egyszer három napra Pestre utazott, s ott 
mégis csupán 30 krajcárt költött. Hogyan? A városban gya-
log járt, borravalót nem adott, szállást rokonaitól kapott, az 
ételt pedig otthonról vitte magával. Pénzt ezekért nem fizetett. 
Mire költötte hát akkor a 30 krajcárt? - kérdezték csodálkozva 
ismerősei. Ő pedig komolyan válaszolta: “naponként két ötk-
rajczáros kubaszivart élveztem, ami három nap alatt az emlitett 
összegbe került”.
Leginkább azonban jótékonykodásairól ismert. Nem csupán 
az izraelita, de más vallás oktatásügyét is támogatta Nyíregy-
házán, és szerte a megyében. Leveleken a római- és görögka-
tolikus templomok felújítására és az első iskola építésére is 
adományozott (igaz, ez utóbbit fia jegyzi, ám a tőle örökölt 
vagyonból). Alapítványa a halála után harminc évvel is rend-
szeresen támogatta egy-egy szegény, de arra érdemes leány 
házasságát. Nyughelyéről nincs információ, de az bizonyos, 
hogy egyik fiát, és annak feleségét a leveleki izraelita sírkert-
ben helyezték örök nyugalomra. Talán őt magát is, de ennek 
megerősítését nehezíti, hogy a vonatkozó dokumentumok 
hiányosak, nehezen hozzáférhetők, a kertben lévő sírköveket 
pedig az idők során ismeretlenek megrongálták vagy ellopták, 
így téve szegényebbé településünket.

Forrásmunkák:
• Levelek adóközség házbirtokosainak névjegyzéke, 1870
• Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés
• Mező András: A baktalórántházi járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megyei Népművelési 
Tanács - Nyíregyházi Tanárképző Főiskola nyelvészeti tanszéke, 1967
• Nyírvidék 1885. június 5. (8. évfolyam, 23. szám)
• Nyírvidék 1891. augusztus 23. (12. évfolyam, 34. szám)
• Nyírvidék 1900. július 12. (21. évfolyam, 24. szám)
• Nyírvidék 1905. március 26. (16. évfolyam, 13. szám)

Leveleki Síje neve egy korabeli 
telekösszeírásban
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