
A projekt keretében elkészült kiadvány: 500 db kiadvány készült, fotókkal
Értékeink Tárháza címmel, melyek a Szakmai Fórumon kerültek kiosztásra. A
projekt keretében felkért előadó, szakértő: A Fórumon előadást tartott, az
előadás anyagát a honlapra feltöltöttük, valamint a feltárt értékek turisztikai
hasznosítására tett írásbeli javaslatokat, készített dokumentumot településünk
számára. A projekt keretében megtartott Szakmai Fórum: 2015. október 21-
én tartotta Önkormányzatunk a Szászvári Értéktár szakmai fórumát,
mely egyben több hónapig tartó munka záróeseménye is volt. A HUNG-2014 C „a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” pályázat
keretében a Szászvári „Értékőrzők” Munkacsoport segítségével készült el a
Szászvári Értéktár, melyben tematizálva 136 érték került feltárásra és
jogszabály szerint besorolásra. Településünk igen gazdag természeti,
környezeti értékekben, kulturális, épített örökségben, turisztikai értékekben és
szellemi örökségben.
A projekt során 8 helyi lakossal készült interjú, mely szintén a települési
értékek feltárását segítette elő.  A Munkacsoport 5 alkalommal ülésezett és
írásbeli javaslatot terjesztett az Önkormányzat vezetése elé a feltárt
értékek megőrzését, turisztikai hasznosítását illetően. A Szakmai
Fórumon 45 fő vett részt, akik Fazekas Orsolyát a Baranya Megyei
Önkormányzat képviseletében és Dr. Horváth Endre turisztikai szakértő
előadását hallgathatták meg. A Fórumon bemutatásra került a 136 feltárt érték,
az elkészült adatbázis, word és excel formátumban is.
Értékeink Tárháza Szászvár címmel elkészült a Kiadvány, mely a szászvári
turisztikai értékeket fotókkal mutatatta be. A Szakmai Fórum keretében
fotókiállítást is szerveztünk, a feltárt értékekről Ifj. Szokoly Károly készített
képeket, melyek azóta is a Közösségi Házunk falát díszítik és mutatják meg
értékeinket, a házba érkező települési lakosoknak, vendégeknek, turistáknak. A
Fórumon résztvevők egy kapcsolt kiállítás keretében régi szászvári
dokumentumokat is megtekinthettek (térképeket, fotókat, hivatalos
dokumentumokat, stb). A Szakmai Fórumon részt vett Fazekas Orsolya a
Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében, mert kiemelt figyelmet fordítanak
Szászvár Értéktárára, illetve szakmailag támogatják a munka folytatását. Az ő
segítségükkel tervezzük a szászvári várat az országos értéktárba beterjeszteni,
illetve Szászvár híres szülöttjének Kiss György szobrászművésznek az életútját
és alkotásait a megyei értéktárban szerepeltetni. A projekt keretében elkészült
dokumentumok, feltárt anyagok, a Szakmai Fórum előadásai, a Kiadványt, a
fotókat stb. a www.szaszvar.hu önkormányzati oldalon elérhetőek, Szászi
Értékek menüpont alatt. Tervezzük a projekt folytatását, jelenleg előkészítés
alatt áll az erdélyi és felvidéki testvértelepülésünkkel tervezett értékmentés,
értékőrzés. A projekt keretében szerzett tapasztalatainkat és módszertanunkat
szeretnénk átadni a testvértelepüléseknek, hogy ott is megtörténjen a helyi
értékek feltérképezése, tematizálása, népszerűsítése.


