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Értékeink Tárháza

HUNG-2014 C „a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának
támogatására”



A projekt

• Támogatási Szerződés
aláírása- 2015. június 09.
• Támogatás: 100%,

összege: Bruttó 1,5 M Ft
• Lehetőség:
• 2 fő részére-Bér és

járulék támogatás
(Közösségi Ház),
• 2 db asztali gép

beszerzése,

• Kiadványunk  500
példányban készült,
• A mai szakmai Fórumra

sor kerülhet,
• Előadót, szakértőt

tudtunk bevonni a
munkába, aki szakmai
kontrollt iránymutatást
ad nekünk.
• Projektzárás: október 30.
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A projekt szakmai vállalásai

• Adatok, információk gyűjtés- adatbázis
készítés, fotódokumentáció készítés;
• Kiadvány készítés- elsősorban turisztikai céllal;
• Szakértő bevonásával javaslatok összeállítása a

feltárt értékek turisztikai hasznosításának
kialakításában, az értékek megőrzésében;
• Szakmai Fórum- Tapasztalatok megosztása,

Értéktár ismertetése.
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ÉRTÉKŐRZŐK munkacsoport

• 2015. júliusában megalakul a Munkacsoport
• Tagjai: szászvári lakosok, akik jól ismerik a

település épített, kulturális, természeti és szellemi
örökségét.
• A MAG- Molnár Lászlóné Nagy Ildikó, Patton

Gábor, Havasiné Szokoly Zsuzsanna, Maglódiné
Horváth Ildikó, Szokoly Károly, Püski Mátyás, Püski
Gabriella.
• Technikai asszisztensek csapata: Walke Márta,

Mózes Beáta, Rózsár Lili, Mühlbert-Raffai Renáta
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SZÁSZI ÉRTÉKŐRZŐK – Munka közben
4 alkalommal
találkoztunk. Össze-
gyűjtöttük a Szászvári
Értékeket, majd
jogszabály szerint
besoroltuk őket.



Párhuzamosan zajlottak az interjúk-8
helyi lakossal

• Interjút adtak: Havasiné Szokoly Zsuzsanna, Wager József,
Maglódiné Horváth Ildikó, Szokoly Károly, Molnár Lászlóné
Nagy Ildikó, Nagy Imréné Sashegyi Hilda, Patton Gábor.

• Az interjúkban a helyi értékekhez való kötődésre,
kapcsolódásra kérdeztünk rá, előre összeállított kérdéssor
mentén zajlottak  az interjúk, 16-17 kérdéssel.

• Az interjúk nyomtatott formában is megjelennek és
Szászvár honlapján a hónap végétől elérhetőek lesznek.
Köszönjük mindenkinek a munkáját!

• Hallgassák meg Nagy Imréné Sashegyi Hilda gondolatait Havasiné Szokoly
Zsuzsanna tolmácsolásában!!
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Szászi Értéktár –jelenleg 136 értékkel

• Agrár és élelmiszergazdaság (3)
• Egészség és életmód (5)
• Épített környezet (44 + 6 nem működő,nem

látogatható)
• Ipari és műszaki megoldások (2 +5 nem működő
• Kulturális örökség( 40 +2 nem látogatható)
• Sport, szabadidő (8)
• Természeti környezet (9)
• Turizmus vendéglátás (12)
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Értékőrzők és a jövő
• Munkát folytatjuk, folyamatosan bővíthető az

Értéktárunk!!
• A hónap végétől az Önkormányzatunk honlapján elérhető

lesz a Szászi Értéktár, sőt azok a dokumentumok is,
amelyek a közös munka során előkerültek Püski
Mátyástól, Patton Gábortól, az örökösök révén Téczely
Karcsi bácsi hagyatékából, Nagy Imrénétől.

• Köszönjük a település nevében ezeket a nem mindennapi
dokumentumokat, cikkeket, fotókat, amiket elektronikus
formában megőrizhetünk!- Így bárki számára kutatható
lesz és minden érdeklődő megtekintheti az
Önkormányzat honlapján! További felajánlásoknak
örülünk!
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Egy- két érdekesség …..
• Melyeknek egy része a szünetben megtekinthető

az asztalokon papíralapú formátumban is Szászvár
Kincsei kiállításunk részeként, de elektronikus
formában is feltöltjük őket a honlapra. (100 db
dokumentum- fotók, térképek, levelek,
képeslapok, stb.)
• Az Értéktárban szereplő értékekről készített

rengeteg fotó,amit Ifj. Szokoly Károly fényképezett
és szintén elérhető lesz a honlapon. Ezekből
néhány kiválasztásra került és a mai Fotókiállítás
ebből állt össze.
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Egy-két  különlegesség…..
• 1876. Dombóvár – Bátaszék vasúti térkép
• 1965. Csöpögő – Téczely Károly fotógyűjteménye
• 1849.Telekkönyvi kivonat (félig németül, félig magyarul- Pál József)
• 1943. Tóth Antal –Születési anyakönyvi kivonat
• 1952. Tóth Antalné- Gyapottermelési szerződés
• Kiss György- Halotti anyakönyvi kivonata
• 1923. évi lista- Ebadó hátralékról
• 1913. Kaszinó megnyitása- Bánya területén (fénykép)
• 1948. Közmunka igazolvány- Tóth Antalné
• 1958. Marhalevél (2 sertés érkezett Bikalról Szászvárra)
• Dr. Muha János – Körállatorvos oklevele (1929-1968-ig teljesítette

körállatorvosi teendőit a településen).
• Szászvár térkép kézzel készült, színezett, melyen németül is szerepelnek a

településrészek nevei (Rothmühle), Ruzsahegy, Felsőszilvás, Tormarét,
Pázsit).
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Köszönetnyilvánítás

A Szászvári Értéktár létrejöttében sok szászvári
vett aktívan részt:

- a pályázat elkészítését Vidák Krisztinának
köszönhetjük

- az Értékőrzők munkacsoport tagjai
szabadidejükben rengeteg munkával járultak
hozzá az írott dokumentumokhoz
(kiadványhoz, értéktárhoz)
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• Az interjúalanyoknak, akik megosztották velük
emlékeiket, élményeiket, tudásukat
• Azoknak akik a Szászvári Kincsek kiállításhoz és

archiváláshoz adtak dokumentumokat.
Mindenkinek, de kiemelten Téczely Karcsi
bácsi örököseinek!
• Müller Nándornak, aki az Értékeink Tárháza

Kiadvány szerkesztését végezte el.
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• Ifj. Szokoly Károlynak, akinek a gyönyörű fotókat
köszönhetjük és mai Fotókiállítást.

• A Közösségi Ház munkatársainak az interjúk
lebonyolításáért.

• Bálint Zsófiának, aki az Önkormányzatnál digitalizálta a
dokumentumokat.

• Mindenkinek, aki hozzátett és a jövőben hozzátesz a Szászi
Értéktárhoz információt, dokumentumot, véleményt, stb..

• Önöknek, akik ma itt megjelentek előadóként, érdeklődő
helyi lakosként, akiknek FONTOS, hogy ápoljuk a
hagyományainkat és megőrizzük az értékeinket, valamint
újakat teremtsünk!!!
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• A Szászvári Értékőrzők  összegyűjtötték javaslataikat az
Értékek megőrzésére, melyet a  lakosság és a
településvezetés számára – Dr. Horváth Endre
előadását követően- szeretnénk átadni, bemutatni!

Köszönöm a figyelmet!

Mühlbert-Raffai Renáta
Alpolgármester
Szászvár Nagyközség Önkormányzat
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