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Előzmények bemutatása: 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a 

Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye állandó kiállításának helyt adó felszíni 

fogadóépület belső tereinek felújítására, valamint az állandó kiállítás teljes körű 

felújítására és korszerűsítésére. A támogatási kérelem oka az épület belső tereinek 

műszakilag is leromlott állapota, valamint a kiállítás installációinak amortizációja volt. 

Emellett társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a korábbi kiállítással ellentétben ne 

csak az 1946-os államosításig, hanem a nógrádi szénbányászat 1992-es befejezéséig 

mutassa be a megye szénbányászatának történetét. 

Az állandó kiállítás felújításának I. ütemében sor került a létesítmény belső tereinek 

renoválására. Az épület felújítása során (burkolás, szigetelés, nyílászárócserék, stb.) 

elsődleges szempontunk a műtárgyvédelmi előírások betartása volt. Új vezetékek 

kerültek kiépítésre, kiépült a biztonsági vezetékrendszer, megtörtént a 

szerelvényezés. Energiahatékonysági okok miatt az egész épületben ledes 

fénycsöveket, lámpatesteket építettünk be. Az épületet tűzvédelmi főkapcsolóval 

láttunk el. Teljesen megújultak a nyílászárók. A bejárathoz rámpa épült, ami 

megkönnyíti a mozgássérültek közlekedését. Az épületbe aljzatkiegyenlítést követően 

gres járólappal burkolt a kivitelező. Megújult a vizesblokk. sor került a falak javítására 

és újravakolására. 

A pályázat I. ütemében került sor a múzeum birtokában került, egykori bányatársulati, 

majd bányatröszti tulajdonban lévő gyászhintó kocsiszínjének megépítésére is. 

2017 során az NKA támogatásával valósult meg a Bányászati Kiállítóhely 

tárgyalótermében lévő eklektikus stílusú, 19. század végi könyvszekrény restaurálása.  

 

A kiállítás célja és tematikája: 

A kiállítás célja, hogy bemutatásra kerüljön Nógrád megye szénbányászatának 

története a kezdetektől, 1768-tól (Verőce), illetve a Salgótarjáni környéki, 1840-es 

évekbeli kezdettől 1992-ig, az utolsó bányák bezárásáig. A bányászat gazdasági 

jelentőségén túl a kiállítás képet ad a bányaüzemek közösségteremtő szerepéről is. 

A kiállítás kronologikus-tematikus formában valósult meg, lényegében követve a 

pályázatra beadott kiállítási forgatókönyvet. Újonnan érkezett fényképek, 

dokumentumok, tárgyak, valamint filmek szerepeltetésével módosult a kiállítás a 

végső formájában. 

A fogadótérben a látogató egy válogatást láthat képzőművészeti gyűjteményünk 

bányászati tematikájú alkotásaiból. Az I. számú kiállítóteremben látható a helyi 

barnakőszén keletkezését bemutató földtani egység, valamint a helyi szén 

felfedezésével, illetve a vármegye korai, verőcei bányászatával foglalkozó rész. A II.-

es teremben a nógrádi szénmedence 19. századi bányászatának kezdeteit, a 

munkaerő beáramlását, valamint a legjelentősebb szénkitermelő vállalatokat mutatjuk 



be. A III. terem a technikai fejlődés főbb állomásait mutatja be, a gépesítés kezdeteitől 

a teljes körű gépesítés 1970-1980-as években történő megvalósulásáig. Ugyanitt a 

látogató képet kap a szénfelhasználás módozatairól. A IV.-es teremben a megyei 

bányászat államosítás utáni, a szocialista tervgazdaságban betöltött helyi szerepét 

mutatjuk be, a munkaversenyek világát, kiemelve a rendszer propagandisztikus 

arculatát. Ugyanitt megismerhető a helyi bányászok szerepe az 1956-os 

forradalomban. Ez a terem ad helyet egy enteriőrnek, melyben egy 1940-1950-es 

évekbeli bányászkolónia konyhai berendezése szemlélhető meg. Az V.-ös terem az 

1965-1992 közötti időszakot ismerteti, melyben a nógrádi szénbányászat fokozatosan 

leépült, szerepét vesztette. Ugyanitt nyerhetünk képet a megyei bányászat 

szakoktatási hátteréről. A VI.-os terem a szénkitermelő tőkés nagyvállalatok, valamint 

a szocialista bányászati vállalat kulturális-közművelődési, illetve szociális szerepét 

ismerteti. 

Az új állandó kiállításban több olyan műtárgy, illetve képi és szöveges dokumentáció 

került bemutatásra, mely korábban nem volt látható a nagyközönség számára. A 

kiállított bányászati témájú képzőművészeti alkotások közül több nem szerepelt még 

a nagyközönség előtt. A földtani részben számos korábban kiállításban nem 

szerepeltetett fosszilis lelet látható. A kiállított, illetve nyomtatott vagy elektronikusan 

elérhető fényképanyagban is eddig be nem mutatott bányászati témájú fotó került 

bemutatásra, részben a múzeum gyűjteményéből, részben magánszemélyek 

kölcsönzése által. A technikatörténeti részben bemutatunk egy 1960-as évekből 

származó telefonközpontot, valamint több 1946 után alkalmazott bányatechnikai 

eszközt. Az államosítás utáni történetet ismertető részben a munkaversenyek 

világának több tárgyi emléke is kiállításra került: verseny- és brigádzászlók, 

kitüntetések, ideológiai tartalmú dísztárgyak, bányatelepi utcanév táblák. Bábu 

segítségével először állítottunk ki egy 1950-es évekbeli, szovjet mintájú bányász-

egyenruhát. Kiállításra került több bányász sportegyesületi relikvia, pl. az ún. 

Corinthian-kupa korai másolata. 

 

A kiállítás megvalósítása során elvégzett feladatok ismertetése: 

A kiállításban három IKT alkalmazás szerepel, egy interaktív térkép, egy 

tartalomkezelő, valamint egy egyedi tervezésű, „Építsd fel a bányádat!” című 

számítógépes játék. Informatikai szempontból valamennyit a Pazirik Kft. tervezte és 

kivitelezte. 

Először a játékhoz kellett megfelelő háttéranyagot küldenünk a fejlesztőhöz, hiszen a 

játékot meg kellett tervezni, ami egyszerre jelentett kihívást informatikai és bányászati-

szakmai szempontból egyaránt. A muzeológusok ezért a témához illeszkedő fénykép- 

és dokumentumanyagot adtak át a fejlesztőnek, valamint gondoskodtunk egy 

bányaüzem létesítésének, fenntartásának általános leírását tartalmazó szöveges 

háttéranyag, valamint képes szemléltető ábrák eljuttatásáról. A játék során a látogató 

kérdések megválaszolása során folyamatosan kiépít egy bányaüzemet. A játék több 

szakaszra oszlik, követve egy valódi bányaüzem létesítésének, kiépítésének, 

fenntartásának, illetve termelésének a sorrendiségét. A játékot a III.-as teremben, a 

technikatörténeti részben lehet kipróbálni. 



Az interaktív térkép lényegében tartalomkezelőként működik, melyen a látogató 

áttekintést kaphat Nógrád vármegye 1946 előtti bányatelepüléseiről, illetve 

bányaüzemek helyszíneiről. A térkép a négy legjelentősebb bányavállalat jelenlétét is 

feltünteti településenként. A településekre kattintva megszemlélhetők az ottani 

bányaüzemekhez kapcsolódó fényképek. Az alkalmazás további tematikák alapján 

szerepeltet bányatérképeket, a legjelentősebb bányavállalati elnökök és 

bányaigazgatók életrajzait, valamint a legjelentősebb bányavállalatokhoz köthető 

dokumentumokat. A múzeum dolgozóinak a feladata ebben a fényképek, 

dokumentumok, térképek kiválogatása, illetve képaláírások, valamint életrajzok 

megírása volt. Az interaktív térkép a II.-es teremben tanulmányozható. Lehetőség van 

további dokumentumok feltöltésére, tehát az alkalmazás folyamatosan fejleszthető, 

bővíthető. 

A tartalomkezelőre 10 témakör szerint kerültek fel fényképek és dokumentumok. A 

menüpontok a következők: Termelés, üzemek; Bányatelepek, bányaváros; Oktatás 

(általános és szakképzés szerinti osztásban); Egészségügy; Kultúra, pihenés; Sport; 

Vallás, ünnepek; Bányász érdekképviselet; Elismerések, oklevelek; Arcképcsarnok. A 

VI. teremben elhelyezett tartalomkezelőre zömmel 1946 utáni fotóanyag került. A 

múzeum dolgozóinak feladata a képek kiválogatása, digitalizációja, rendszerezése, 

képaláírással való megjelölése volt. Az alkalmazás fejleszthető, további képek 

kerülhetnek feltöltésre. 

Azon fotók, dokumentumok, melyek a nyomtatott felületekről helyhiány vagy kései 

beérkezés (kölcsönzés) miatt lemaradtak, a tartalomkezelőkön megjelenhettek, 

megjelenhetnek. 

A kiállításban két TV képernyőn láthatók filmek, filmrészletek. Az I-es teremben a 

nógrádi szén keletkezéséről, illetve újkori felfedezéséről látható egy dokumentumfilm, 

ezenfelül egy szén geológiai keletkezéséről szóló filmrészletet lehet itt megtekinteni. 

Az V. teremben az 1945 utáni bányászatról, azon belül is a nógrádi szénbányászatról 

szóló 1960-1980-as években készült dokumentumfilmek részletei tekinthetők meg. A 

filmek jól egészítik ki a termekben látható nyomtatott felületeken megjelenített képi és 

szöveges tartalmakat, megelevenítik, élményszerűvé teszik az információk 

befogadását. A látható filmek közül egy saját készítésű, melyet különösen érdekessé 

tesz egy Mátranovák közelében nemrég észlelt „szénégés gödre”, „füstölgés”, amely 

a bennmaradt szén lassú égését jelzi. A dokumentumfilm-részleteket digitalizálni 

kellett, vágni, szerkeszteni, kép- és hangminőségüket pedig javítani. A filmes 

munkákat és a dokumentumfilm készítését Shah Timor végezte.  

Amennyiben további bányászati témájú filmek, filmrészletek kerülnek elő, azokat a 

megfelelő előkészítés után fel lehet tölteni. 

A nyomtatott felületek elhelyezésének, illetve a tárgyi anyagok vitrinben történő 

kiállításához a következő installációs munkafolyamatok zajlottak. A kiállítóterekben 

előtétfalak lettek kiépítve, amelyek 18 mm natúr bútorlapból és 12,5 mm-es 

gipszkarton lapból készültek. Az előtétfalakat kétszeri festéssel és gletteléssel kellett 

kivitelezni. Erre kerültek a grafikailag tervezett nyomtatott felületek, melyeknek anyaga 

fotópapír. A fotópapír-felületek a nyomdai kivitelezés után kasírozással kerültek az 

előtétfalak felületére. A tárgyi anyagok kiállítására rendelt vitrinek 18 mm-es 



bútorlapból és gipszkartonból lettek kialakítva. Minden vitrin helyi, ledes megvilágítást 

kapott. A földre kerülő műtárgyak alá K110-es bútorlapból kialakított dobogók kerültek. 

A kiállítás dekoratőri, illetve installációs kivitelezői munkálatait Kaszás Géza látta el. 

A nyomdai munkálatok során (St. Új Műhely Kft.) mintegy 140 m2, grafikailag tervezett 

tartalommal ellátott nyomtatott felületet nyomtattak fotópapírra, ezenkívül 9 db, 

összesen 23 m2 felületű textilmolinó került kinyomtatásra és konfekcionálásra. 

A kiállítás arculati tervét, valamint a nyomtatott felületek grafikai tervezését a Pazirik 

Kft. végezte. A kiállítóterekben megjelenített képi tartalmakat tematikusan kellett a 

múzeum dolgozóinak összeválogatni, digitalizálni nagyfelbontású fényképek 

készítésével, valamint 1200 dpi-ben történő szkenneléssel. Sok fotó digitális javításra 

szorult, melyet vagy a múzeum munkatársa (Shah Timor), vagy a Pazirik Kft 

munkatársai végeztek el. A fotókat a muzeológusok képaláírásokkal látták el.  

A kiállító termek ablakai elé molinók kerültek elhelyezésre, melyek inkább látvány és 

hangulati elemként funkcionálnak, de tartalmilag is kapcsolódnak az adott terem 

témájához. A muzeológusoknak e képeket, valamint a falakra nyomatatásba kerülő 

nagyméretű látvány célú fényképeket külön ki kellett válogatni, figyelembe véve a 

tartalmi és formai kötöttségeket (a molinókon csak állókép jellegű fotó jelenhetett meg), 

és gondoskodni a megfelelő felbontású digitalizációról. 

A tárgyi műtárgyanyag kiállításához nélkülözhetetlen volt a restaurátori munka 

igénybevétele. Az állományvédelmi munkák 2018. második félévében kezdődtek. A 

tárgyak zöme a helyszínen került tisztításra, konzerválásra. Azokat a tárgyakat, 

amelyeket a helyszínen nem lehetett tisztítani vagy konzerválni, azok átkerültek 

Dornyay Béla Múzeum restauráló műhelyébe és ott vonta a restaurátor kezelés alá. A 

kompozit műtárgyakat a restaurátor a műtárgyalkotó anyagokra vonatkozó eljárással, 

gondos odafigyeléssel készítette elő a bemutatásra. Tisztításra került 46 db, 

konzerválásra 34 db, restaurálásra 2 db műtárgy. A restaurátori munkákat Gulyás 

Gábor végezte. 

A szöveges tartalmakat a képaláírások, valamint az ismertető és összekötő szövegek 

képezik. A kiállítás fogadótermében egy nagyméretű nyomtatványon röviden 

összefoglaltuk a nógrádi szénbányászat általános jelentőségét. A kiállító termekben 

szereplő ismertető szövegek az adott témák általános összefoglalói. 

Megfogalmazásuk során törekedtünk az összefogottságra, nem akartuk „túlírni” az 

adott témát. 

A kiállítás készítése során igénybe vettünk szakértőket, szaktanácsadókat. Az I.-es 

terem földtani részének megalkotásában társrendezőként geológus, Prakfalvi Péter 

is részt vett. A természettudományos részt nagymértékben segítette dr. Hír János 

pásztói múzeumigazgató. Bányamérnökök, bányagépészek is segítették tanácsaikkal 

a kiállítás rendezését. Különösen fontos volt számunkra a műszaki fejlődést érintő 

részekben kapott segítség. A történeti ismertető szövegek, valamint a vezető 

megírásakor támaszkodtunk dr. Szvircsek Ferenc ny. múzeumigazgató 

főmuzeológus-ipartörténész korábban megjelent munkáira. 

A pályázati munkát kurátorként Shah Gabriella irányította és fogta össze.  



A kiállítás rendezője: Balogh Zoltán és Dr. Fodor Miklós Zoltán volt. 

 

Beszerzett eszközök bemutatása, kiválasztásuk indoklása 

Szofverfejlesztés: 

Interaktív térkép alkalmazás:  

Interaktív térkép alkalmazás a nógrádi szénmedence 1946 előtti bányászatának és 

bányavállalati tevékenységének bemutatására. az adott ikonra kattintva a kapcsolódó 

tartalom jelenik meg. A fejlesztés magában foglalja a teljes szoftver rendszer és 

grafikai tervezését, fejlesztését, tesztelését és tartalomfeltöltést magyar nyelven. 

 

Építsd fel a bányádat interaktív játék: 

A látogató kérésekre adott válaszokkal fejlesztheti bányáját. A kérdések lekövetik a 

bányaüzem fejlődését, egymásra épülnek, a válaszokért egyre fejlettebb eszközöket 

kap a használó. A megjelenített fejlődést leköveti a grafika, bővül a bánya, egyre több 

a földalatti vágat, egyre több a gép, a felszíni létesítmény. A játék öt helytelen 

válaszadás esetén véget ér (a bánya tönkrement), illetve 15 helyes válasz után a 

játékos teljes bányaüzeme elkészül. A látogató játékos formában ismerkedhet meg 

egy bányaüzem kiépülésének menetével. A fejlesztés magában foglalja a teljes 

szoftver rendszer- és grafikai tervezését, a bányafejlődést lekövető animációs 

jelenetek elkészítését, a játék fejlesztését, tartalomfeltöltést magyar nyelven és a 

beüzemelést. 

 

Tartalomkezelő 

Érintőképernyős felületen a látogatók a szénbányászat gazdaság- politikai- és 

kulturális történetéhez kapcsolódó képi és szöveges anyagot érhetnek el. A fejlesztés 

magában foglalja a teljes szoftver rendszer- és grafikai tervezését, fejlesztését, a 

tartalomfeltöltést magyar nyelven, valamint a beüzemelést. 

 

Hardverek: 

3 db Számítógép 

3 db Érintőképernyős interaktív információs terminál 

Az érintőképernyőkön fut az interaktív térkép, az „Építsd fel a bányádat!” játék, 

valamint a tartalomkezelő programja. 

 

TV készülékek: 

2 db Sony KDL32WE61OBAEP SMART LED TV készülék  



Az I. teremben elhelyezett TV képernyőn fut két, a szén geológiai 

keletkezéstörténetét bemutató, valamint a nógrádi szén megtalálását bemutató 

dokumentumfilm, illetve filmrészlet. További filmanyag feltöltésére alkalmas.  

Az V. teremben elhelyezett TV képernyőn három bányászati témájú, a bányászat 

országos, valamint nógrádi jelentőségét bemutató dokumentumfilm részlet látható. 

További filmanyag feltöltésére alkalmas. 

 

A fogadótér új bútorzata: 

1 db portapult 3 fiókkal 1 ajtós és 2 nyitott résszel. Méretek: magasság 110 cm, 

hosszúság 250 cm. Hátlap fényes fehér, könyöklő és ajtólap szürke. 

1 db tolóajtós szekrény (ruhatári célra) Méretek: magasság 222 cm, szélesség 250 

cm, mélység 45 cm. Fehér színű bútorlap.  

1 db tárolószekrény kiadványoknak, ajándéktárgyaknak. Méretek: Magasság 222 cm, 

szélesség 250 cm. alul két ajtó, felül nyitott polcos. szekrény test fehér bútorlap, az 

alsó ajtók szürkék. 

A fogadótér bútorzata nemcsak funkciója, hanem látványilag is kapcsolódik a kiállítás 

tervezett arculatához. 

 

Megnyitó: 

A kiállítás megnyitójára 2018. december 7-én került sor. Az időpontot az is indokolta, 

hogy az egyik legjelentősebb bányász védőszent, Szent Borbála napja időben közel 

esik.  

A kiállítás megnyitójára meghívást kapott Salgótarján és környéke 

bányásztársadalmának összes szervezete. A kiegészítő kulturális programról (dalkör, 

zenekar) bányász-kohász együttesek gondoskodtak. A kiállítást Kovácsné Bircher 

Erzsébet, a soproni Központi Bányászati Múzeum igazgatója nyitotta meg. Köszöntőt 

mondott Kassai Hajnal az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős 

Államtitkárság Múzeumi Főosztály vezetője és Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei 

Jogú Város polgármestere. 

 

Célcsoport meghatározása, várható látogatószám: 

Közvetlen célcsoportok: salgótarjáni lakosok, a térségben lakók, a régióban lakók, 

rokon és barátlátogatók, egyéni turisták, kirándulók, családok egy vagy több 

gyermekkel, csoportos látogatók, óvodások és alsó tagozatos csoportok, felső 

tagozatosok és középiskolás csoportok, külföldi látogatók.  

A múzeum törekedik arra, hogy minél több célcsoportot elérjen. 

Közvetett célcsoportok: szakpolitikai, ágazati és egyéb szakmai érintettek (bányászat); 

fenntartó önkormányzat; köznevelési, közgyűjteményi és kulturális intézmények; civil 



szervezetek, együttműködő partnerek; utazási irodák, turisztikai szolgáltatók; 

támogatók;szélesebb nyilvánosság. 

A Bányászati Kiállítóhely évtizedek óta Salgótarján legjelentősebb turisztikai 

célpontja. Az új állandó kiállítással reményeink szerint tovább nő a látogatottság, 

hiszen a földalatti kiállítóhely megismételhetetlen atmoszféráját korszerű és megújult 

formában támasztja alá az új felszíni kiállítás történeti ismeretanyaga. 

Várható látogatószám: évi 20 000 fő. 

Megvalósult/tervezett kapcsolódó programok, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, köznevelési illeszkedés: 

A pályázati megvalósítás során kiadtunk egy kiállításhoz illeszkedő 

múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet. A kiadvány a kiállítás figyelmes 

megtekintése után megoldható feladatokat tartalmaz.  

Segíti a múzeumpedagógiai foglalkozások-feladatok tervezését és lebonyolítását az, 

hogy a Pazirik Kft. az általuk készített számítógépes bányajáték grafikai elemeinek 

sablonjait a rendelkezésünkre bocsátotta. Az „Építsd fel a bányádat!” című játék 

önmagában is kiválóan alkalmazható múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, hiszen a 

bányaművelési ismereteket játékos formában sajátíthatják el a fiatalabb korosztály 

képviselői. 

Az új kiállítás alkalmas múzeumi órák megtartására. Az egyes kiállítási egységek 

önállóan is alkalmasak múzeumi órák tartására. A tantervbe is beilleszthetők, és 

különböző tantárgyaknak megfelelő múzeumi órának adhat helyt a kiállítás 

(történelem, helyismeret, földrajzi és geológiai ismeretek).  

A kiállítás erősítheti a diákok helyi identitástudatát, hiszen az ott látottak felmutatják 

Salgótarján és a régió egykori nagyobb gazdasági-társadalmi jelentőségét, valamint 

a bányászat közösségformáló erejét. 

 

Kapcsolódó sajtóanyag, látogatói visszajelzések: 

Megjelenés nyomtatott sajtóban: 

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. december 8, XXIX. évfolyam, 285. szám, 3. oldal 

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. december 11. XXIX. évfolyam, 287. szám, 5. oldal 

 

DBM honlapon: 

https://dornyaymuzeum.hu/interaktiv-elemek-szinesitik-a-multat/  

https://dornyaymuzeum.hu/leereszkedes-a-mult-tarnaiba-a-gazdag-banyaszati-

tradiciokra-epul-a-muzeum-megujult-allando-kiallitasa/  

https://dornyaymuzeum.hu/a-nogradi-szenbanyaszat-tortenete-1848-1992-cimu-

allando-kiallitasunk-megnyitoja/  

https://dornyaymuzeum.hu/interaktiv-elemek-szinesitik-a-multat/
https://dornyaymuzeum.hu/leereszkedes-a-mult-tarnaiba-a-gazdag-banyaszati-tradiciokra-epul-a-muzeum-megujult-allando-kiallitasa/
https://dornyaymuzeum.hu/leereszkedes-a-mult-tarnaiba-a-gazdag-banyaszati-tradiciokra-epul-a-muzeum-megujult-allando-kiallitasa/
https://dornyaymuzeum.hu/a-nogradi-szenbanyaszat-tortenete-1848-1992-cimu-allando-kiallitasunk-megnyitoja/
https://dornyaymuzeum.hu/a-nogradi-szenbanyaszat-tortenete-1848-1992-cimu-allando-kiallitasunk-megnyitoja/


https://dornyaymuzeum.hu/viraggal-koszontottuk-elso-latogatoinkat-a-banyaszati-

kiallitohely-december-7-en-megnyilt-allando-kiallitasan/  

 

A DBM Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/Dornyay-B%C3%A9la-M%C3%BAzeum-

1656422304581684/  

Salgótarjáni Városi Televízió  

https://www.facebook.com/salgotv/videos/215384712713255/?eid=ARDn7G1jk9Ynx

Dx_TVZFab0_0ZH1MvgemjgDZ5yztQ5K5qycQBMR73uTjoYDvq-

WxSPlOV5ikiXEu0Q1  

https://www.salgotv.net/?paged=8&cat=1  

Egyéb internetes oldalon: 

http://www.infonograd.hu/programok/olvas/a-nogradi-szenbanyaszat-tortenete-10-57  

https://www.nool.hu/kozelet/interaktiv-elemek-szinesitik-a-multat-allando-kiallitas-

nyilt-a-dornyay-bela-muzeumban-2465767/ 

 

A kiállítás nemrég áll, de a megnyitón nagyszámban megjelenő bányászok és 

bányász műszaki értelmiség képviselői, a jelenlévő külső múzeumi szakemberek, 

valamint sok látogató elismeréssel nyilatkozott róla. A vélemények szerint a kiállítás 

korszerű, információgazdag és látványos. 

 

Megvalósítás tapasztalatai, várható eredmények, továbblépés irányai, 

fejlesztési elképzelések: 

A kiállítás megvalósítás széleskörű társadalmi támogatottsággal jött létre. Számos 

szakértő, szaktanácsadó segítette munkánkat. A bányász hagyományőrző 

szervezetek különösen aktívan és lelkesen támogatták a megvalósulást. Pozitív 

tapasztalataink voltak a különböző műtárgy kölcsönző intézmények- és 

magánszemélyek részéről is.  

A múzeum munkatársai és a kivitelezésben résztvevő külső cégek és szervezetek 

munkatársaival kiváló munkakapcsolat alakult ki, az együttműködés gördülékeny volt. 

A DBM munkatársai közül lényegében mindenki kivette a részét a megvalósítás során.  

A DBM a Kubinyi Ágoston Program III. ütemére is sikeresen pályázott. A 2019-es év 

végéig megvalósítandó III. etap során kialakítunk egy VII. kiállítótermet, melynek 

témája a bányakárok és a bányamentés helyi története lesz. (A földalatti kiállítóhelynek 

helyet adó, egykori József-lejtősakna vágatrendszere a bánya felhagyása, 1952-1982 

között a helyi bányamentők kiképző bázisaként, gyakorló tárójaként szolgált.) Az új 

kiállítási egységben lehetőséget nyújtunk mindazoknak, akik valamilyen okból nem 

https://dornyaymuzeum.hu/viraggal-koszontottuk-elso-latogatoinkat-a-banyaszati-kiallitohely-december-7-en-megnyilt-allando-kiallitasan/
https://dornyaymuzeum.hu/viraggal-koszontottuk-elso-latogatoinkat-a-banyaszati-kiallitohely-december-7-en-megnyilt-allando-kiallitasan/
https://www.facebook.com/Dornyay-B%C3%A9la-M%C3%BAzeum-1656422304581684/
https://www.facebook.com/Dornyay-B%C3%A9la-M%C3%BAzeum-1656422304581684/
https://www.facebook.com/salgotv/videos/215384712713255/?eid=ARDn7G1jk9YnxDx_TVZFab0_0ZH1MvgemjgDZ5yztQ5K5qycQBMR73uTjoYDvq-WxSPlOV5ikiXEu0Q1
https://www.facebook.com/salgotv/videos/215384712713255/?eid=ARDn7G1jk9YnxDx_TVZFab0_0ZH1MvgemjgDZ5yztQ5K5qycQBMR73uTjoYDvq-WxSPlOV5ikiXEu0Q1
https://www.facebook.com/salgotv/videos/215384712713255/?eid=ARDn7G1jk9YnxDx_TVZFab0_0ZH1MvgemjgDZ5yztQ5K5qycQBMR73uTjoYDvq-WxSPlOV5ikiXEu0Q1
https://www.salgotv.net/?paged=8&cat=1
http://www.infonograd.hu/programok/olvas/a-nogradi-szenbanyaszat-tortenete-10-57
https://www.nool.hu/kozelet/interaktiv-elemek-szinesitik-a-multat-allando-kiallitas-nyilt-a-dornyay-bela-muzeumban-2465767/
https://www.nool.hu/kozelet/interaktiv-elemek-szinesitik-a-multat-allando-kiallitas-nyilt-a-dornyay-bela-muzeumban-2465767/


tudnak, vagy nem akarnak lemenni a föld alá, hogy egy virtuális sétát tehetnek a 

bányában egy képernyőn futó, a földalatti részben készült narrációval ellátott film 

segítségével. 

Salgótarján Megyei Jogú Város a közeljövőben pályázni kíván a földalatti kiállítóhely 

további fejlesztésére. Ennek során a földalatti vágatrendszerbe egy függőaknát fognak 

kialakítani (második kijárat), melyben a látogatók kassal (felvonó) tudnak lejutni a 

bányába. Ennek céljából az önkormányzat megvásárolta azt az ingatlant, ahol az akna 

lejárat kialakításra kerül. Az ingatlanon álló épületben büfé is kialakításra kerül. 

 

 

Képek a kiállásból: 

 

A felújítás előtti és utáni állapotról: 

 

          

 

       

 



       

 

        

 

További képek a kiállításból: 

 

 

 



 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

Képek a kiállításmegnyitóról:  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


