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A csornai kulturális és civil élet kétségkívül központi szereplője a Csornai Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár. A helyi önkormányzati költségvetési szerv meglévő infrastruktúrájára, 
humánerőforrására és szakmai tapasztalatára támaszkodva támogatja a helyi formális, illetve 
informális civil közösségeket, az ő tevekénységeiket, hogy ezek a közösségek egyrészt 
elinduljanak azon az úton, hogy formális szervezetté váljanak, másrészt elsajátítsák azt a tudást, 
amely sikeres, a helyi lakosság körében népszerű rendezvények és programsorozatok 
megszervezéséhez, lebonyolításához szükségesek, továbbá megszerezzék a későbbi CLLD 
programokban való részvételhez szükséges pályázati tapasztalatokat. 

E célok elérése érdekében ezekkel a közösségekkel együttműködésben terveztünk a szabadidő-
eltöltés minőségének javítása érdekében kulturális és közösségi programokat megvalósítani, 
melyek a város idegenforgalmi kínálatát is bővítik, valamint a helyi civil szervezetek számára 
bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, valamint hozzájárulnak a szervezetek taglétszámának 
bővítéséhez és a lokálpatriotizmus erősödéséhez.

A projekt keretében lezajlott programok:
A „Mi vagyunk a zene!” program keretében a Rubato Művészeti Egyesülettel együttműködésben 
fúvószenekari találkozót szerveztünk 2021.08.14-én a Premontrei Apátság Parkszínpadán, a 
kapuvári Hanság Big Band és az Átrium zenekar közreműködésével.

A „Te vagy a Hős” program keretében a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei 
Szervezetével együttműködésben 2021.09.10-én, a városnap keretében népszerűsítettük a 
véradást, újraélesztési és sérült ellátási bemutatókat tartottunk, valamint egy flashmob keretében 
hívtuk fel a figyelmet a véradás fontosságára, valamint arra, hogy minél többen elsajátítsák az 
újjáélesztési technikákat.

A „Keresztény szemlélettel az erős helyi közösségekért” program keretében a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségével együttműködve „Csíksomlyó és a Kárpát- medencei Keresztény 
Értékek” címmel fotókiállítást szerveztünk 2021. augusztus 27. és szeptember 10. között. 
2021.november 27-én a Magyar passió című film vetítését szerveztük meg, illetve ezt követően 
közönség találkozóra került sor Eperjes Károllyal. 2021. december 4-én az Eszterházy 
Énekegyüttes adventi hangversenyével örvendeztettük meg a város lakóit.

A „Szóljon hangosan az ének!” program keretében a Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület 
2021.július 10-én a Soproni Dalos Ünnepen képviselte városunkat. 2021. szeptember 4-én az 
eredeti tervek szerint Pannonhalmán léptek volna fel, azonban a járványügyi korlátozások miatt a 
fellépést a Zirci Ciszterci Apátság és Látogatóközpontban tudták megtartani, Flahsmob jelleggel 
az apátságba és az arborétumba látogató turisták közünségének. A meglepetés koncert osztatlan 
sikert aratott a néhány tucatnyi arra járó turistának és csoportnak. 2021. október 2-án Csornán 
tartottunk kórustalálkozót a Kónyi Erkel Ferenc énekkar és a Szombathelyi Erkel Kórus 
közreműködésével. 2021. október 16-án Kónyban léptünk fel, a kórustalálkozón a helyi kórus 
mellett a Lébény Liszt Ferenc Vegyeskar is vendégszerepelt. A kórusok mellett Molnárné Balogh 
Zsuzsa Fuvola előadását halhattuk és Simon László orgona játékát. A koncert a kónyi Szent 
Mihály Templomban került megrendezésre. 



A programunkban tervezett Nagymegyeri kórustalálkozó a szlovákiai járványvédelmi korlátozások 
miatt elmaradt, azonban Győrújbaráti meghívásnak sikerült eleget tennünk. Műsorunkkal 
igyekeztünk a színes programok közt népszeruűsíteni a kórus éneklést. Kórusunk mellett 
felléptek a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, a Csobolyó Néptáncegyüttes, valamint a No Limit Dance 
Crew. A rendkívül sokrétű és színes műsor elnyerte a szervezők és a nagy számú hallgatóság 
tetszését. A rendezvény a Győrújbaráti Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtárban került 
megrendezésre 2021. november 27-én. 

Az „Utánpótlás - művészeti seregszemle” projekt keretében a Művészeti Alapítvánnyal 
együttműködésben szervezett, 2021. május 26-án, a járványügyi szabályok miatt online 
megtartott zongoraversenyen 46-an vettek részt, a szakmai zsűri által legjobbnak választott 
előadók Ángyán Csilla helyi iparművész által készített emlékpakettet kaptak. A 2021.11.26-án 
megszervezett ütőstalálkozó keretein belül workshop, hangszerbemutató is megszervezésre 
került. 2021 december 4-én a Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében 
került megrendezésre a Csornai Harmonikafesztivál. A rendezvényen felléptek az aszódi 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola (9 fő), a győri Liszt Ferenc Zeneiskola AMI (8 fő), a 
Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (4 fő) és a csornai Kerényi György AMI (4fő) 
harmonikás növendékei és tanárai. A Fesztiválon felléptek még Pál Lajos (Püspökhatvan), Blaskó 
Tamás (Galgagyörk), Demeniv Igor (Tatabánya), Schmidt Attila (Lábatlan) és Telekesi Tamás 
(Csorna), harmonikaművészek. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével és előadást tartott „A 
harmonikaoktatás jelene és jövője Magyarországon” címmel Demeniv Mihály harmonikaművész, 
a Liszt F. Zeneakadémia tanára. A vendégek a rendezvény keretében megismerkedtek 
városunkkal, valamint megtekintették a csornai városi múzeum kiállításait. A délutáni 
hangverseny igen sok érdeklődőt vonzott, a iskola nagyterme zsúfolásig megtelt. A rendezvényen 
fellépő iskolák és a fellépők emléklapot kaptak a fesztivál emlékére.
December 13-án megrendezésre került a „Magyar Szerzők Dicsérete” hangszeres előadói 
versenyünk, amire nyolc iskola 57 versenyzővel nevezett. Sajnos, a folyamatosan változó 
járványügyi helyzet miatt csak hat iskola 39 növendéke tudott részt venni a versenyen. 
A projekt keretében 2 fordulós „Helyiérték képzőművészeti versenyt” rendeztünk 54 fő 
részvételével, melynek célja, hogy a Rábaközben működő alapfokú művészeti iskolák 
megszólításával a települések, kisebb tájegységek tárgyi és szellemi örökségének, tárgyainak, 
mondáinak megjeleníttetése a növendékekkel, hogy így tudatosuljon azok létezése.
2021. december 20-án karácsonyi koncerttel zártuk a programot.

Az „Érzékeny helyi közösségek” program keretében 2021. szeptember 4-én együttes 
gasztronómiai rendezvény megtartására került sor a csornai Hallássérültek Rábaközi 
Egyesületének és a Látássérültek helyi csoportjának szervezésében. A rábaközi gasztronómiai 
hagyományok ismertetésében Andorfer Tamás volt segítségünkre. A helyi ételek elkészítése 
közben az érdeklődők kérdéseire készséggel válaszolt és ismertette az ízesítés főbb tudnivalóit, 
a főzési időt, a lényeges hozzávalók mennyiségét, arányait, kitérve az ételek rábaközi 
sajátosságaira. Halászlé és szarvas pörkölt készült, miközben a jelenlévők jókedvű 
beszélgetések közepette ismerkedtek a két helyi szervezet és a vendégként meghívott SINOSZ 
Csornai Helyi Szervezet tagjaival, a szervezetek felépítésével és működésével.
2021. szeptember 18-án együttes információs nap megtartására került sor a csornai 
Hallássérültek Rábaközi Egyesületének és a Látássérültek helyi csoportjának szervezésében a 
Csorna Művelődési központ földszinti nagytermében. Andorferné Turi Katalin megnyitó 
beszédében köszöntötte a jelenlévőket, röviden bemutatta az Egyesület megalakulásának 



körülményeit, feladatát, tagságát és céljait. Majd Némethné Endrődy Margit bemutatta a SINOSZ 
Helyi Szervezetének megalakulásától egészen napjainkig terjedően a célkitűzéseket, 
programokat.  Szólt a szervezet felépítéséről, a tagsági viszony létrejöttének feltételeiről, 
elérhetőségekről és fontosabb tudnivalókról és válaszolt a feltett kérdésekre. Utána Maász István 
logopédiai tanárt tartott előadást a hallás-, értés javításának lehetőségeiről, a logopédia eszközei 
által, a hangképzés, a helyes artikuláció fontosságáról, módszereiről. Jagodicsné Erzsébet és 
Horváth Ferenc a SINOSZ Győr-Moson-Sopron megyei Szervezetének tisztségviselői bemutatták 
a SINOSZ Megyei és Győri Szervezetének működését, programjait, célkitűzéseit. Neuberger 
Margit a Jeltolmácsszolgálat vezetője segítségével a jelen lévő siket- és nagyothalló hallgatók és 
vendégek is élvezhették az előadásokat.
Délután Pintérné Mária tartott ismertetőt a látássérültek érdekképviseletéről, szervezeti 
feladatokról, lehetőségekről, programokról. A szünet után a Vakok és Gyengénlátók kézműves 
csoportja gyöngyfűzést, és a kiállított sok szép remekművét mutatta be. Ezt követően Németh 
Ildikó a Breille irás olvasását mutatta be a Biblia egy részletének felolvasásával. A programot 
Németh Ildikó egy ismert dal csodálatos előadásával zárta.
2021. november hónapjában együttes kézműves tanoda került megrendezésre a csornai 
Hallássérültek Rábaközi Egyesületének és a Látássérültek helyi csoportjának szervezésében, az 
előadó Horváthné Kovács Katalin volt. A foglalkozások napirendjén lakókörnyezetük, a Rábaköz 
hímzés világa, illetve hímzés technikája szerepelt. 

Fúvószenekari találkozó (2021.08.14. Csorna Premontrei Apátság Parkszínpad)



 



Te vagy a Hős (2021.09.10. Csorna Szent István tér)







Csíksomlyó és a Kárpát - medencei Keresztény Ér tékek” fo tók iá l l í tás t 
(2021.08.27-2021.09.10., Csorna, Művelődési ház)









Magyar Passió filmvetítés és közönségtalálkozó (2021.11.27. Csorna, Művelődési ház)









Énekegyüttes adventi hangversenye (2021.12.04. Csorna, Premontrei Apátsági templom)





Csornai Bárdos Lajos Kórus a Soproni Dalos Ünnepen (2021.07.10.)



 



 

Csornai Bárdos Lajos Kórus a Soproni  Zircen (2021.09.04.)

 



 



 



Csornai Kórustalálkozó (2021.10.02.)

 



 



 

 



Csornai Bárdos Lajos Kórus a Győrújbaráton (2021.11.27.)

 



 

Zongoraverseny (2021.05.26.)





Ütőstalálkozó (2021.11.26.) 





Csornai Harmonikafesztivál (2021.12.04.) 









Magyar Szerzők Dicsérete (2021.12.13.) 

Karácsonyi Koncert (2021.12.20.)



 

 



Gasztronómiai nap (2021.09.04.)





Információs nap (2021.09.18.)









Kézműves foglalkozás (2021.11.)











Karácsony varázsa (2021.12.18.)












