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BESZÁMOLÓ 

 

a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 

a 2021. június és a 2022. június közé eső időszakban 

 

Az értéktár bizottság tagjai: Vályiné Pápai Viola elnök 

     Árva Barna képviselő 

     Sós Tibor képviselő 

     Girdánné Tőkés Emőke külsős tag 

     Nagy József külsős tag 

 

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. 

2022 júniusáig Létavértes képzeletbeli értéktár-ládája 5 kategóriában 19 értéket 
tartalmaz, melynek rendszerező táblázatát beszámolóm 1-es számú digitális 
melléklete tartalmazza.(forrása: www.letavertes.hu) 
A további helyi értékek felkutatása céljából a bizottság a Létavértesi Híreken és a 
város honlapján keresztül többszöri felhívással fordult a lakosság felé. A felhívásokra 
a beszámolási időszakban új javaslat nem érkezett. 
 
Az eltelt egy évben is volt lehetőség arra, hogy nem csak a helyi lakosság 
körében, de megyei és országos szinten is népszerűsíthessük Létavértes 
értékeit.  
 

- Erre 2021.szeptember 17-19-ig a Debrecenben megrendezett megyei szintű 
Zamat fesztiválon is lehetőség adódott, melyen a településen tevékenykedő 
különféle kézműves termékeket előállító vállalkozók kaptak lehetőséget 
bemutatkozásra és árusításra önkormányzati támogatással. E mellett az 
egyéb létavértesi értékek bemutatására is sor került rollok elhelyezésével, 
valamint a várost népszerűsítő filmek folyamatos vetítésével. 

 
- A létavértesi értékek bemutatása az Irinyi Kiállítóterembe érkező felnőtt és 

gyerekcsoportok számára is folyamatos volt elsősorban a nyári és kora őszi 
időszakban, amikor az ország minden részéről érkezett 21 gyerekcsoport, 11 
felnőtt csoport összesen 852 fő ismerkedett egésznapos itt tartózkodása során 
nem csak Irinyivel, hanem számos értéktári értékünkkel. 
 

- Megragadtuk a lehetőségeket arra is, hogy különféle kiadványokban 
publikáljuk sajátosságainkat. Angol nyelvű kötet kiadásához küldtünk 
bemutatkozó anyagot a Vízi Vágóhídról és az Irinyi Kiállítóteremről. Az 
idegenforgalmat segítő kötet el is készült. Saját példányaink a könyvtárakban 
és a kiállítóteremben elhelyezésre kerültek. 
 

- A Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékének felkérésére általuk megjelentető 

kiadványba „Beszélő”dűlőnevek Létavértesen címmel, valamint a Vértes-

Ligeten tevékenykedő bábaasszonyokhoz kapcsolódó hiedelmekről szóló 

írásokat küldtem. 

 

- Lehetőséget kaptunk az Magyarországi Tájházszövetség által kiadott szakmai 

folyóiratban is bemutatkozni a Tájházak és tervek Létavértesen című 

írásommal. Ugyanezen szövetség 2022. június 18-án Létavértesen tartotta 38 

fő részvételével Érmelléki és Kelet- magyarországi Regionális találkozóját 

délelőtt szakmai előadásokkal a Rozsnyai Gyűjteményben. Délután az Irinyi 

Kiállítóterem, a szőlőskerti tájház és környezetének bemutatása volt a 

szakemberek számára szervezett program. 

 

 
 

 

 



Kiemelt feladataink a kővetkező időszakban: 

- A helyi értékek további bővítése céljából a felhívást 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. 

 

- Talán ennél is fontosabb, hogy az értéktárba felvettek megóvásáért, 

utókorra hagyásáért mindent megtegyünk, állagmegóvásukért 

hatékonyabban intézkedjünk.  

 

 

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 ezúton is köszönetet mondok, valamint köszönöm a 

képviselőtestület támogatását, Juhász Judit folyamatos technikai segítségét.  

Kérem beszámolóm elfogadását.  

 

Létavértes, 2022. június 16. 

 

      Tisztelettel: 

 

         Vályiné Pápai Viola 

       Értéktár bizottsági elnök 

http://www.letavertes.hu/

