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BESZÁMOLÓ 

 

a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 

a 2018. június 22. és a 2019. június 18.közé eső időszakban 

 

Az értéktár bizottság tagjai: Vályiné Pápai Viola elnök 

     Papp Zoltán 

     Sós Tibor 

     Tamás Henrietta 

     Nagy József 

 

Bizottsági ülések száma:  2 

 

A 114/2013.(IV.16.) Korm. Rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról és a LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGÁNAK SZABÁLYZATA alapján a TÉB a beszámolási 

időszakban is folytatta tevékenységét. 

 

Arvisura1950
Beírt szöveg
ELFOGADVA: 75/2019.(VI.27.) Öh.sz. határozattal



2019. június 18-ig a képzeletbeli értéktár-láda 5 kategóriában 17 értéket tartalmaz az 

alábbi megosztásban: 

 

-KIEMELKEDŐ NEMZETI ÉRTÉKEKRÉSZE     - 1 

-MEGYEI ÉRTÉKTÁR RÉSZE                            -  2 

HELYI ÉRTÉKTÁR RÉSZE                                 -14 

 

A további helyi értékek felkutatása céljából a bizottság a Létavértesi Híreken és a 

város honlapján keresztül többszöri felhívással fordult a lakosság felé. A felhívásokra 

azonban egyetlen új javaslat sem érkezett. 

A kővetkező időszakban a felhívást ezért szükséges lesz megismételni, illetve a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően a bizottság tagjainak javaslata alapján új értékek 

feltöltésére kell törekedni, bár ilyen jellegű kötelezettsége nincs a tagoknak. 

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.  

A HUNG-2018/5000 azonosítószámú pályázat támogatásban részesült, így a már 

nagyon is aktuális új kiadvány Szálkai Tamás, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

történésze által megírásra került. Címe: Irinyi János emlékezete. 

Ünnepélyes bemutatására a 2019. június 22-én megrendezésre kerülő Múzeumok 

Éjszakájának programjai között kerül sor az Irinyi utcában az Irinyi Kiállítóteremben. 

A rendezvényen a lakosság számára is megtekinthetőek lesznek azok a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat által készíttetett rollok, melyek képekkel illusztrálva mutatják 

be Létavértes értékeit. 

A programok lebonyolításába az értéktár bizottság tagjai tevékenyen 

bekapcsolódnak. 

Az elmúlt időszakban a helyi értékek megmentése, megőrzése céljából a bizottság 

kezdeményezte Polgármester Úr illetve a Képviselő-testület felé a Petőfi utcai tájház 

visszavételét a Hortobágyi Nemzeti Parktól, melynek hivatalos elindítása meg is 

történt. 

Az értéktárba eddig 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, valamint köszönöm a képviselőtestület támogatását, 

és kérem beszámolóm elfogadását.  

Létavértes, 2019. június 18. 

 

      Tisztelettel: 

         Vályiné Pápai Viola 

       Értéktár bizottsági elnök 

http://www.letavertes.hu/



