
Szászvár a Mecsek-hegység északi lábánál fekvő, 
gazdag épített és természeti örökséggel rendelkező 
nagyközség. Első történelmi emlékei az őskorból ere-
deztethetők. A település a középkorban virágzó me-
zővárossá fejlődött, majd közigazgatási központként 
működött a török uralom alatt. A hódoltság megszű-
nése után fokozatosan gyarapodott, a mezőgazdaság 
mellett az iparosok száma is növekedni kezdett. Fejlő-
désének új lendületet adott az 1800-as években kez-
dődő feketeszén-bányászat. 

A település rendkívüli adottságainak köszönhetően 
tökéletes úti cél mind a pihenni vágyóknak, mind az 
aktív kikapcsolódást választóknak. A helyiek vendég-
szeretők, a környezet rendezett és biztonságos. A helyi 
közélet minden korosztály számára változatos, tartal-
mas és izgalmas programokat kínál.

SZÁSZVÁR

További lehetőségek: 

www.szaszvar.hu

Készült a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 
 „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” 

projekt keretében.

Szent István Közösségi Ház 
Kiss György terem
SzáSzvár, SzenT ISTván u. 33.
+36-30/547-86-44 • szikh15@gmail.com

A Közösségi Ház Kiss György teremében tekinthető meg a 
Szászváron született, majd nemzetközi hírnevet elért szob-
rászművész, Kiss György alkotásaiból készült fotókiállítás.

Római katolikus templom
SzáSzvár, TemPlOm Tér 1.

A katolikus hitközösség templomát 1779-ben szentelték fel 
Égbeszálló Boldogasszony tiszteletére. A templom késő ba-
rokk stílusjegyeket visel magán: hajója négy boltszakaszos, 
félköríves szentélyzáródású, barokk szószékkel. 1913-ban tol-
dották a szentély déli falához a Szent Anna kápolnát a felette 
lévő oratóriummal együtt. Kiss György 1914-ben egy gipsz-
ből készített oltárszobrot ajándékozott a kápolnának.

Horgászat: 
Szászvári Haladás 
Horgász Egyesület 
61-es főút 46°17’45.3”n 
18°21’54.2”e

Élménylövészet:
Szászvári Lövész Egylet  
Tereplőtér 
Tel: +36-30/366-91-09



Bányászati és helytörténeti kiállítás
SzáSzvár, BányáSz Tér 1. 
+36-30/547-86-44 • szikh15@gmail.com

A múzeum 2006-ban nyitotta meg kapuit. Anyagának legna-
gyobb részét a bányászati emlékek teszik ki, másik részében 
fényképek segítségével ismerkedhetnek meg a bányász em-
berek, a kolónia, és a sportkör életével. 

Szászvári Strandfürdő
SzáSzvár, BányA u. 52.

A Strandfürdő csodálatos erdei környezetben, egy 33x12 
méteres úszómedencével és egy 5x5 méteres, fűtött vizű 
gyermekmedencével várja a víz szerelmeseit. Nyitva tartás: 
június elejétől augusztus végéig, naponta 10–19 óráig.

Szászi Tájház
SzáSzvár, SzenT ISTván u. 20.
+36-30/547-86-44 • szikh15@gmail.com

A tájház egy jellegzetes völgységi parasztház, melyet az ön-
kormányzat 1940-es éveknek megfelelő állapotra állított visz-
sza. A lakóházban három helyiség tekinthető meg korabeli 
bútorokkal, régi használati tárgyakkal. 

Borház
SzáSzvár, Bánya u. 25. • +36-30/547-86-44

A szászvári „borösvény” kapujában álló Borházban egy ki-
sebb rendezvények megtartására alkalmas közösségi tér, és 
a szőlőtermesztés és borkészítés hagyományos eszközeit be-
mutató kiállítás kapott helyet. A Borházban lehetőség van a 
helyi borok megízlelésére is, a szászvári gazdákat összefogó 
Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyesület közreműködé-
sével.

Várkastély
SzáSzvár, TemPlOm Tér 2.
+36-30/820-74-68 • szaszvarivar@gmail.com

A középkori eredetű Szászvári Várkastély kellemes időtöltést 
kínál minden korosztály számára, különös figyelmet fordítva 
a gyermekekre. Interaktív kiállítása nemcsak informál, szóra-
koztat is. Az egykori püspöki rezidenciát bejárva megismer-
hetik a vár és a falu történetét, valamint ízelítőt kaphatnak a 
középkor uradalmának mindennapi életéből.

nyITvA TArTáS:
Hétfő: zárva
Kedd – vasárnap 9:00–17:00-ig

BeléPőjegyeK: 
felnőtt: 800 Ft • nyugdíjas, diák 400 Ft 
6 év alatt ingyenes


