
SZÁSZI TÁJHÁZ

A Szászi Tájház /Szászvár, Szent István u. 20./ avatása
2014-ben a szüreti mulatságon történt. Az ingatlant – a korábban
ebben a házban élő – „Szabó lányok”: Jolán és Gizella ajándékozták
Szászvárnak. A lakóházat az 1940-es éveknek megfelelő állapotúra
újíttatta fel az önkormányzat. A berendezés nagy része a Német
Nemzetiségi Egyesület gyűjteményéből, Molnár László és neje Nagy
Ildikó családi hagyatékából tevődik össze. Néhány tárgy a Szabó
családé volt; valamint ide került a Bányászati Kiállítás helytörténeti
anyaga is, ami Csoma István gyűjtése.
A gangos parasztházban három helyiség tekinthető meg. Az istálló, a
fészer, a füstölő felújítása folyamatban van.
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Döngölt földes konyha

Itt találhatunk sulykolót, mángorlót, mosófát, gerebeneket,
famozsarakat, faszenes vasalókat a sparhelten...
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Német szoba

Eredetileg itt tartózkodott, aludt a Szabó család, mégpedig heten egy
szobában.
Láthatók:
- az ágyak fölött menyasszonyi koszorúk
- az ablakok között festett ruhás láda
- az asztalon gót betűs imakönyv.
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Magyar szoba

Régen tisztaszoba volt, csak a vendégek használhatták. A falon családi
fényképeket, a bábukon völgységi magyar viseletet tekinthetnek meg
az ide látogatók. Szövőszék is van a szobában, be lehet ülni, ki lehet
próbálni.
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