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Bányászhagyományok ápolása és a kulturális élet élénkítése  
Brennbergbánya-Görbehalom-Hermes  

városrészekben 
 

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ás a Brennbergi Kulturális Egyesület konzorcium projektje, 

melynek célja, hogy a soproni belvárostól távolabb elhelyezkedő, korábban önálló 

településeken a meglévő bányászhagyományok ápolása, továbbörökítése a fiatalabb 

generációk számára, ez által az itt élők helyi kötődésének, lokálpatriotizmusának erősítése. 

Emellett kiemelten fontos cél, hogy a központtól távolabb eső városrész lakói nagyobb eséllyel 

kapcsolódjanak be Sopron kulturális-közösségi életébe közvetlen lakókörnyezetünkben, és 

minden korosztály számára bővüljön a helyben - és lehetőség szerint térítésmentesen - 

elérhető kulturális programkínálat. 

 
A projekt szakmai tartalma: 
 
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. szervezésében az alábbi rendezvények kerültek 

megrendezésre: 

- Brennberbergi gyereknap - 2019. május 26-án Brennbergbányán a Szent Borbála téren került 

megtartásra. Ez a nap a gyerekekről szólt, itt volt a Dudora együttes, „Vásártér” Kovács Géza 

bábszínháza, Süli Attila terelő kutya bemutatót tartott. Ezen kívül szabadtéri játékok, kézműves 

kuckó várta a rendezvényre érkező gyerekeket és családokat. 

          

 



 

   

 

-  Hermes - Kemnce Party - 2019. június 29-én Új-

Hermes focipályán került megtartásra. 

Pörköltfőző verseny, kemencés ételek 

bemutatója, valamint a családokra is gondolva 

gyerekjátékok várták az ide érkezőket. 

     

- Brennbergi Bányászbúcsú - 2019. augusztus 17-én Brennbergbányán került megtartásra, 

mely egy hagyományos sátras rendezvény volt, koszorú tánccal, búcsúfa állítással. 

   

 

- 10. Jubileumi Bányásznap - 2019. augusztus 31-én került megrendezésre 

Görbehalmon.  

  



 

   

 

 

A Szent Borbála tér avató ünnep, mely 2020. május 8-án került volna megtartásra, végül a 

pandémiás helyzet miatt augusztus 1. napra került át.  

 

A rendezvény méltó volt a szintén pályázati forrásokból megújult közösségi térhez. A gyerekek 

és a felnőttek egyaránt kellemesen töltötték el ezt a délután.  

 

 

 

 

 

 



 

   

Brennbergi Kulturális Egyesület révén az alábbi 

rendezvény valósult meg: 

- IV. Brennbergi Összművészeti Kiállítás 2019. 

augusztus 11-17. között megrendezésre került 

Brennbergbányán a Kultúrházban és egészen 

szeptember 30-ig volt megtekinthető   

     

 

 

 

 


