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Sopron Bánfalva közösségépítő rendezvénysorozata 

 

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.  és a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület konzorcium projektje, melynek 

célja az egykor önálló Sopronbánfalva jelentős hagyományokkal rendelkezik, melyek megőrzése és a 

mai generációk számára történő továbbadása alapvető fontosságú a helyi közösség identitástudatának 

erősítése szempontjából. A projekt ezt a célt szolgálja a különböző programok (pl. főzőverseny, 

táncház) megrendezésével, illetve minden korosztály számára érdekes programokat biztosít egy éven 

keresztül. A helyi óvoda és iskola gyermekei is bevonhatók a különböző hagyományőrző 

tevékenységekbe. A helyi közösség részvételével megvalósuló programok széles választéka 

megismerteti a mai generációkat Bánfalva gazdag szakrális, kulturális életével, történelmi múltjával, 

mellyel jelentősen hozzájárul a helyi közösség identitástudatának megerősödéséhez, a helyi értékek 

megismertetéséhez és megőrzéséhez, valamint a helyi közösségi, kulturális élet fellendüléséhez. A 

programok nem csupán ismeretterjesztést, kultúraközvetítést szolgálnak, hanem közösségi 

programokon (pl. agapé, táncház), közös élmények nyújtásán keresztül a helyi közösség 

összetartásának megerősítéséhez is hozzájárul. 

. A projekt lehetőséget biztosít a már hagyományosnak mondható programok (Hagyományőrző 

Hétvége, Templomos Napok) további fejlesztésére. Új kezdeményezésként, szintén 

hagyományteremtő célzattal kerül megrendezésre a Bánfalvi Barokk Ünnep, mely a helyi gazdag 

történelmi, kulturális, vallási múlt felelevenítését, megismertetését célozza, a barokk korra fókuszálva.  

 

A projekt szakmai tartalma: 

 

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. szervezésében az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre: 

• Bánfalvi Retro majális – családi nap 2019. május 18. 

 
 



 
 

   

• Templomos napok - 2019. június 1-2. a Pálosok 

terén, mely rendezvény keretén belül Kuzsner Péter 

orgonahangversenye volt hallható Szekendy Tamás 

emlékére.  

 
 

• Bánfalvi Barokk Ünnep 2019. július 13-14. 

A Bánfalváért Baráti Kör Egyesület idén ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját, a Barokk 

napok programsorozat ennek méltó megünneplése volt. 

 
 

• Bánfalvi Hagyományőrző Hétvége 2019. szeptember 14-15. 

Bánfalvi Hagyományőrző hétvége keretében népi kézművességet bemutató rendezvények, 

táncegyüttesek fellépése, főzőverseny, esti táncház, népies színpadi játék került 

megrendezésre. 

 

 



 
 

   

 
 

  
 

A Bánfalváért Baráti Kör Egyesület által az alábbi rendezvény kerül megvalósításra: 

• Márton napi rendezvény – 2019. november 11., melynek keretében borszentelés és gyermek 

programok kerültek megrendezésre. 

 

  



 
 

   

 


