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A helyi értékek felkutatása az utókor számára való megőrzés céljából tovább 

folytatódott.A további helyi értékek felkutatása céljából a bizottság a Létavértesi 

Híreken keresztül többszöri felhívással fordult a lakosság felé. A felhívásokra Mátyus 

Arvisura1950
Beírt szöveg
Elfogadva: a 73/2018.(VI.28.) Öh.sz. határozattal



Sándor nyugdíjas igazgató javaslatot nyújtott be a kulturális örökség kategóriába való 

felvételre az alább felsorolt írásos dokumentumok tekintetében: 

- Tokai Gyula: Nagyléta földjei és népe (1992) 

- Szabó Gyula: Vértesi Krónika (1993) 

- Létavértes története (1970-2010) 

 

Az említett javaslatok a bizottság véleménye alapján a testület egyetértésével 

bekerültek a helyi értéktárba.   

A 3 dokumentum helyi értéktárba való felvétele mellett a Létavértesen 2017. 

november 22-én megrendezett Megyenap kísérő rendezvényeinek aktív 

közreműködője volt.  

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat munkatársaival összefogva pályázatot hirdetett 

létavértesi általános iskolás tanulók számára helyi értékek bemutatására, 

képzőművészeti megjelenítésére. A beérkezett pályaművekből az Irinyi 

Kiállítóteremben „Az én értékeim” címmel kiállítást rendezett be, valamint a Hajdú-

Bihar Megyei Önkormányzat pályázatának köszönhetően segítette azon kiállítási 

anyag összeállítását, melyeken a Megyenapi ünnepi ülést követően szintén az Irinyi 

Kiállítóteremben bemutatásra kerültek Létavértes értékei.  

Az ideiglenes kiállítás megnyitásán Pajna Zoltán elnök úr és Tasi Sándor alelnök úr 

közreműködésével a tanulók által készített pályaművek értékelése, díjazása is 

megtörtént.  

Az eltelt egy évben az Értéktár Bizottság támogatta annak a pályázatnak a 

benyújtását, melynek segítségével Irinyi János életéről és munkásságáról méltó 

kiadványt hozhat létre a település nyertes pályázat esetén.  

Az Értéktár Bizottság tevékenységéhez kapcsolódik az is, hogy a helyi értéktárba 

felvett Létavértes, Irinyi u. 7. szám alatt található körülbelül 300 éves japánakácot 

jelöltük az Év fája címre. A mozgalmat az Ökotárs Alapítvány hirdette meg, 

eredménye november környékén lesz. 

Az értéktárba felvett dolgok táblázatba rendezve megtekinthetők Létavértes hivatalos 

honlapján, www.letavertes.hu (Település → Művelődés, kultúra → Helyi Értéktár). 

 

A bizottsági tagok tevékenységét az aktivitás, felelős gondolkodás, lokálpatriotizmus 

jellemezte, amiért nekik, valamint a munkánkat segítő KulcsárnéJuhász Juditnak 

ezúton is köszönetet mondok, valamint köszönöm a képviselőtestület támogatását, 

és kérem beszámolóm elfogadását.  

 

Létavértes, 2018. június 21. 

 

      Tisztelettel: 

         Vályiné Pápai Viola 

       Értéktár bizottsági elnök 

http://www.letavertes.hu/



