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A bizottság előző évi munkája során kezdeményezte Irinyi János munkásságának és 
a zajtalanul gyulladó gyufának nemzeti értékké való nyilvánítását, melynek 
eredményeképpen a Hungarikum Bizottság 2015. április 23-i döntése alapján 
településünk büszkesége bekerült a magyar értéktárba és azóta a Kiemelkedő 
nemzeti érték címet viseli.  

Ezt követően a többi helyi érték lajstromba vételével foglalkoztunk, és a tagok maguk 
is készítettek írásos javaslatot, illetve felkérték arra a környezetükben élő 
szakembereket.  

Így 2015-ben 10 települési értéktárba való felvételhez érkező javaslatokból a 
bizottság kettőt a megyei értéktárba való felvételre továbbított. A megyei értéktár 
bizottság ennek megfelelően mindkét helyi értéket érdemesnek találta a megyei 
értékek közé való felvételre.   

 

Ipari és műszaki megoldások kategóriában 

 a Vízi Vágóhíd at 

Kulturális örökség kategóriában 

 a Rozsnyai Muzeális Gy űjtemény t. 

 

A helyi értéktárban maradt:  

 

Épített környezet kategóriában 

 a Vértesi Református Szeretetház épületegyüttese  

Természeti környezet kategóriában 

 az Egyhajú virág 

 az Irinyi Arborétum 

 a Vértesi Református Szeretetház udvarán álló japánakác  

Turizmus kategóriában 

 az Irinyi teljesítménytúra és útvonala  

Kulturális örökség kategóriában 

 a Görögkatolikus Egyház templomának ikonosztáziája.  

 

 

Az országos, a megyei és a helyi értéktárba felvett örökségeinkről Létavértes város 
lakosságát a Hajdú-Bihari Napló és a Létavértesi Híreken keresztül minden esetben 
értesítettem a számunkra kedvező döntésekről. A 2015. Június végén megrendezett 
Múzeumok Éjszakája a helyi értékek megismerését szolgálta az Irinyi Kiállítóterembe 
berendezett ideiglenes kiállításával és a hozzákapcsolódó programokkal.  



 

Az értéktárba felvett dolgok táblázatba rendezve megtekinthetők Létavértes hivatalos 
honlapján, www.letavertes.hu (Település → Művelődés, kultúra → Helyi Értéktár). 

 

 

 

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 tudjuk 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 beszámoló mellékletét képezik, a bizottság javaslata alapján 
kérem a testület egyetértését ezek helyi értéktárba való bekerüléséhez.   

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, 2016. június 16.  

 

 

      Tisztelettel: 

 

         Vályiné Pápai Viola 

       Értéktár bizottsági elnök 


