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Szászi Értékek – Értékőrzők javaslatai

• Helyi értéktár bizottság  (2013-ban alakult) tagság megújítása, új
tagok felvétele,  hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat
megalkotása- további hivatalos formában működéshez, javasoljuk
évente a Bizottságot összehívni!

• Kiss György életművével a Megyei és az Országos Értéktárba kerülni
(Testületi jóváhagyás szükséges)- Adatlap megírása!
(Magántulajdonban lévő Kiss György szobrok fényképezhetősége!)

• A Szászi Várral Megyei és az Országos Értéktárba kerülni (Testületi
jóváhagyás szükséges)- Adatlap megírása!

• Felajánlás- „Cipész” Anti bácsi hagyatéka- Suszterműhely
kialakítása- A Tájházunkban- Istálló Múzeum rész kialakítása
pályázattal!

• Bányász Park névmódosítás kezdeményezése  (Tematikus park
helyett).
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• 100 éves ún. Einfuhrt kapuk – Fotókiállítások része- Védetté
nyilvánítás- Önkormányzati támogatással ezek felújítására
egy alap létrehozása és ezek megőrzése!!

• Régi parasztházak és pincék-présházak felkutatása-fotózása,
ezek összegyűjtése- Védetté nyilvánítás- Önkormányzati
támogatással ezek felújítására egy alap létrehozása és ezek
megőrzése!!

• Kálvárián a keresztek maradványainak elszállítása,  200 éves
évfordulója 2025-ben lesz, Kálvária keresztek renoválása, új
„Kálvária” kialakítása ! (Község emeltette 1825-ben)

• Kezdeményezzük a „Százszorszép Szászvár” fotópályázat
megvalósítását, tegnapi napon kiírásra került!!
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• Helyi termékek, alkotások (kézműves termékekre)
előállításának, hivatalos árusítás lehetőségének ösztönzése-
saját rendezvények állandó árusítói (ha helyi szászvári lakos-
a helyet kapja térítésmentesen)

• Főtéren lévő Kiss György születési évszámának módosítása
1852 (augusztus 17-én)ez a helyes!!! 1859 szerepel rajta!!!

• Az Országos Címertárban nem a helyes Szászvári címer
szerepel, ennek cseréjét hivatalosan a jegyző
kezdeményezheti (csoroszlya és az eke hiányzik róla).

• Az Önkormányzat segítségét kérjük a tárhely kialakításában,
ahová az Értéktár és minden feltárt dokumentum
feltölthető.
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• Bővíteni szükséges a helyi védelem alá vont épületeket,
építményeket, alkotásokat- védett pincék- nagykapuk,
nyomós kutak-ezek restaurálására önkormányzati
forrás elkülönítését javasoljuk.
• Faluszépítő akció keretében az öreg sírkövek, keresztek

a kerítés mellett felsorakoztatva megőrzésre
kerülhetnének.
• A Bükkfa a Csiszár tetőn- Emléktáblát megérdemelne.
• A turistáknak  fontos lenne, hogy a Mecsek- térkép

központi helyen elérhető, ami hétvégén is nyitva van-
Főtér Kávézó és Étterem??
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• Javasoljuk a Rizni nyomvonalát kitakarítani és
turistaútvonalat kialakítani, a Rizni végében egy
pihenőhelyet kialakítani, épített szalonnasütő, tűzrakóhely.

• Sírhelyek (hősi halottak,híres szászvári emberek)
felkutatása, karbantartása, önkormányzati forrással ezzel
renoválása, emlékük megőrzése.

• A településen 10 kereszt, feszület van, ezek felújítása-
pályázati forrás bevonása.

• Önkormányzati felajánlás- a Baranyai Megye Napnak jövőre
szívesen otthont adhatnánk- szívesen részt vennénk a
megszervezésében, lebonyolításában, szívesen
bemutatnánk ennek keretében Szászvár Értéktárát!!!!
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• Javasoljuk egységes arculattal faragott táblák
kihelyezését a Szászvári Értékek mellé!
• Az Értéktár Bizottság és a Szászvári Önkormányzat

írásban kezdeményezhetné a Jannus Pannonius
Múzeumnál a Szászvárról elszállított  leleteket egy
részének „visszaszolgáltatását” és a megújult
Várban történő elhelyezését!
• Javasolunk a Szászi Várban egy fotókiállítás

megszervezését, megvalósítását (Patton Gábor-
Koromszó, bakbűzi római kori villa feltárásából).
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