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A helyi értékek felkutatása az utókor számára való megőrzés céljából tovább 
folytatódott. 

 A bizottság tagjainak javaslatára összegyűjtésre kerültek az utcák, utak, külterületek 
elnevezésére vonatkozó régi nevek, melyeket ma már elsősorban az idősebb 
korosztály használ és ért. Ennek megfelelően három írásos javaslat érkezett a helyi 
értéktárba való felvételhez. Az elnevezések eredetét szájhagyomány útján történő 
magyarázattal tudtuk ellátni, írásos nyoma nem lelhető fel.  

A lakosság részéről Szimicsku Ferenc esperes, Laczkó József a volt Új Élet mgtsz 
elnöke, Kelemen Sándor Tóth Árpád utcai, Papp Sándor Árpád téri és Kocsis János 
Népbolt utcai lakosok voltak segítségünkre.  

Az említett javaslatok a bizottság javaslata alapján a testület egyetértésével  
bekerültek a helyi értéktárba .   

A további helyi értékek felkutatása céljából a bizottság a Létavértesi Híreken 
keresztül többszöri felhívással fordult a lakosság felé. Ez idáig egyetlen javaslat sem 
érkezett értéktárba való felvételre. 

Ez azt igazolja, hogy csak akkor működött a javaslattétel, ha a bizottság tette meg 
azokat. Ez a szerep azonban eredetileg nem az Értéktár Bizottságé. 

A tagok javaslatára a beszámolási időszakban a 2015 decemberében megyei 
értékként nyilvántartásba vett Létavértesi Vizivágóhídat felterjesztettük Országos 
Értéktárba való felvételre, kiemelkedő nemzeti értékként. Erről a Hungarikum 
Bizottság döntést még nem hozott, azonban a napokban tájékoztatást kaptunk arról, 
hogy a felterjesztéshez összeállított anyagot bővíteni, módosítani szükséges. Ez a 
munka jelenleg folyamatban van. 

  

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 Kulcsárné Juhász Juditnak 
ezúton is köszönetet mondok. Munkálkodásunk mottójával köszönöm meg a 
képviselőtestület támogatását, és kérem beszámolóm elfogadását.  

"Az a nép, amely múltját nem tiszteli, a jöv őt sem érdemli.” 

 

Létavértes, 2017. június 19.  

 

      Tisztelettel: 

         Vályiné Pápai Viola 

       Értéktár bizottsági elnök 


