Bányászati és helytörténeti kiállítás

A szászvári Bányász Múzeum a jelenlegi helyén (Szászvár, Bányász tér 1.) 2006-ban nyitotta meg
kapuit. A bejáratnál szenes csille várja a látogatót, oldalán a Szászvári Bánya indulásának és
bezárásának évszámaival. A múzeum falán a bányász vezetők emléktáblája látható.
A Bányász Múzeumban található kiállítás 3 részből áll:
1. A múzeum anyagának a legnagyobb részét a bányászati emlékek teszik ki. A kiállítás

értékes darabjai az eredeti, német nyelvű XIX. századi bányatérképek, értékes modellek, makettek, az
1885-ből származó bányászzászló. A zászlót Bécsben készítették, az egyik oldalán vászonra festve
Borbála, a bányászok védőszentje, a másik felén pedig ezüstszállal kivarrt bányászjelvény és felirat
látható. Megtekinthetik a bányász munkásmozgalom fotóit, a szocialista munkaversenyek hőseit, a
Szászvár Bánya épületeit, berendezéseit bemutató fényképeket. Földtani, geológiai térképek
mutatják be a helyi szénvagyon keletkezését, elhelyezkedését. Bányamentő készülékeket,
metánmérő műszereket, eszközöket, szerszámokat, ruhákat. Működő modell mutatja be, a szén útját
a föld mélyéből a felszínre. Látható az ország több tájáról származó kőzet és ásványgyűjtemény.
Megtekinthető a bánya kétszáz éve alatt termelt ásványvagyon grafikonja, ill. a hősi halottak névsora.
2. A másik részben a látogatók megismerkedhetnek a Bányatelep, a Koloni életével. A
színjátszó kör, a zenekarok, az ünnepségek és családi események képei tablókon láthatóak. A zárt

közösség, egykor több száz lakójának életébe engednek betekintést az egykori életképek. A
szocialista brigádok közösségformáló erejéről, történetéről tanúskodnak a megőrzött brigádnaplók.

3. A múzeum harmadik részében helytörténeti kiállítás tekinthető meg. Mint pl. régi iskolai
tankönyvek, palatábla, abakusz stb, valamint a komoly múlttal rendelkező Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Ez utóbbinak a történetét sok fotó őrzi.
Az épület mellett lévő Bányász Parkban az egykori Új-akna aknaszállítógép fogaskereke az
1995-ös bányabezárást szimbolizálja. A fogaskerék országosan kiemelkedő érdekessége, hogy fogai
fából készültek. A bezáráskor talán nem is volt Szászváron olyan család, amely ne kötődött volna
valahogyan a bányához. A termelés „csúcsidejében” 25 környékbeli településről jártak Szászvárra
dolgozni, a bányában 800 fő dolgozott. Ma már csak a bányásznapok, az emlékhelyek és a múzeum
idézi fel a bányász szakma emlékét. A szászvári kiállításon megelevenedik a múlt, azok az évek,
amikor még virágzott a bányászat, vagyis azok az évek, amelyek az itteniek szerint a legszebbek
voltak.
A múzeum minden kedden 9.00 órától 11.00 óráig látogatható, Szászvár, Bányász tér 1. szám alatt.
Egyéb időpontban előzetes bejelentkezés után is látogatható, telefonos egyeztetés után,
Fábiánné Vasvári Adrienn tel.:30/6634228.

