
 

 

 

 

Csornai Forgatag Programsorozat 

 

Projekt megnevezése: 

Csornai Forgatag Programsorozat 

 

Projekt azonosító száma: 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01909 

Kedvezményezett: 

VILMOS PARK Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

  

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 

8 004 500 Ft 

 

Támogatási mértéke: 

100% 

  

A finanszírozás típusa: 

Európai Szociális Alap 

  

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 

2021. február 1. 

  

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 

2021. október 25. 

  

 

 

 



 Projekt bemutatása 

 

 

JÓGA PIKNIK 

2021. június 19-én került sor a Csornai Jóga Piknikre. Az első óra egy relaxációs, stresszoldó 

jóga volt, melyen minden korosztály megtalálható volt, egészen a kicsiktől az idősebbekig. A 

következő óra egy erősebb, dinamikusabb jóga volt, majd ezt követte egy hangtálfürdő. Voltak, 

akik csak egy-egy órára érkeztek, de a többség mind a három órán részt vett.  

A rendezvényen több olyan személy volt, aki még soha nem próbálta ezt a fajta mozgásformát, 

mint aki rendszerezen űzi. Átlagosan mindegyik órán 20-25-en vettek részt. Voltak páran, akik 

a környékről érkeztek, egy család Sopronból is látogatott a rendezvényre. A beléptető pontnál 

ketten dolgoztak, fogadták a vendégeket, útbaigazítást adtak és szalagot osztottak. 

A győri Szafi Shop kitelepülése közkedvelt volt a résztvevők körében, szívesen vették a 

vendéglátást. A péksüteménykóstoló 17 órától 19 óráig tartott.  

 

TRACCSPARTY 

Egy szuper napnak lehettek részesei a helyiek 2021. szeptember 4-én, Csornán. A Kempingbe 

érkezők együtt búcsúztathatták a nyarat, kihasználva még az utolsó napsugarakat.  

Fördős Zével napjaink gasztronómiai kultúrájának megkerülhetetlen figurájával beszélgetett 

Pálfali-Pottyondy Nóra moderátor. A beszélgetés során egy nagyon színpatikus, hiteles embert 

ismerhettünk meg Zé személyében, aki életének púder nélküli oldalát is elmesélte. 

Megtudhattuk, hogy mennyire családközpontú, hogy az öccsével a totális csőd után egy 

balatoni sörözgetés közben találták ki napjaink egyik leghíresebb gasztroportálját a Street 

Kitchent.  

Este 20 órától kezdtek érkezni a baráti társaságok, családok a kertmozira, melyen az Indul a 

bakterház című film került vetítésre. A helyszínre érkezők többsége nagyon felkészült volt, 

pokróccal, kempingszékekkel felszerelkezve jöttek. A kb. egy órás film alatt jóízű kacajok 

zengték be a Csornai Kemping területét.  

 

GEDEON NAPI DÍNOM-DÁNOM 

2021 október 10-én vasárnap került megrendezésre az első Gedeon Napi rendezvény 

Csornán.  

10 órától 17 óráig kézműves vásár, termelői piac, pecsenyesütés és fajátékok várták a 

Városháza előtti térre érkezőket, a délutáni órákban pedig a Pántlika Néptáncegyüttes 

fellépését és a Romungro Gipsy Band koncertjét tekinthette meg a közönség.  

A hirtelen beköszöntő őszi hideg megérkezése ellenére is sokan ellátogattak a programra. 
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