
 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Csornai Premontrei Prépostság 

Kedvezményezett címe: 9300 Csorna, Soproni út 65. 

Pályázati konstrukció: Csornai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia- CIVIL A PÁLYÁN! 

Projekt címe: Csornai Premontrei Kulturális Estek Programsorozat 

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01904 

Elnyert támogatás: 4 004 920,-Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Finanszírozó alap: ESZA 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.12.23. 

A projekt befejezésének határideje: 2022.09.30. 

Projekt célja és tartalma: 

Projektünk célja volt egy olyan kulturális eseménysorozat megtartása, amely a liturgikus elemeket 

ötvözi a könnyed kulturális kikapcsolódással, s amely teret ad a találkozásra egymással, önmagunkkal 

és Istennel. Meglévő infrastruktúránkra (szabadtéri színpad, templom, díszterem) 

humánerőforrásunkra és szakmai tapasztalatinkra (számtalan program, rendezvény megvalósítása) 

támaszkodva tudtunk a helyi közösség formálására teret teremteni. E célok elérése érdekében minden 

arra nyitott helyi közösséggel együttműködésben terveztük a szabadidő-eltöltés minőségének javítása 

érdekében kulturális és közösségi programjainkat megvalósítani, melyek a város idegenforgalmi 

kínálatát is bővítik, a lokálpatriotizmus erősödéséhez is hozzájárulnak. A projekt keretében egy négy 

estéből álló programsorozatot megvalósítottunk meg 2021-2022-ben jellemzően esti időszakban. 

Terveink között szerepel: „Szabadtéri orgonahangverseny” fény és videoeffektekkel, „Melódiaest” 

musical és operettbetétekkel, „vígopera est”, valamint egy „borest” megrendezése. Csorna város 

sorsa, fejlődése elválaszthatatlan a Premontrei Rend sorsától. A rend alaphitvallása: a széles körű belső 

és külső kapcsolatokon keresztül a csornai apátság a spirituális és pasztorális élet egyik központjává 

váljék napjainkban. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy amint mindig is így volt a történelemben: a 

kanonoki élet, amely kontemplatív és aktív egyszerre, kiválóan alkalmas a mai világi és egyházi igények 

szerinti életre. Nekünk, premontreieknek, akik az Ő életszabályát követjük, elsődleges feladatunk a 

testvéri közösség építése. Azt is mondhatnánk, közösségi létünk a mi elsődleges lelkipásztori munkánk. 

Ugyanakkor a monostorban megélt közösségi élet mellett a monostorból kifelé irányuló tevékenység 

is alapvető eleme életünknek. Az a tény, hogy mindkettőt teljes elköteleződéssel éljük meg, és a 



feladat, hogy ne adjuk fel az egyensúlyt a „kint és bent” között, különböztet meg bennünket az 

egyházmegyés papságtól, a világi kanonokoktól, de a monasztikus szerzetesektől is. Számtalan 

programot szerveztünk helyi közösségünknek és természetesen a hozzánk ellátogató vendégeknek. A 

csornai Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) szerint a középtávon elérendő cél, hogy a város 

térségi idegenforgalmi, turisztikai központtá váljon. Ennek egyfajta támogatása a város szellemi 

központjának számító premontrei rendház színvonalas programkínálatának bővítése újabb elemekkel. 

A városi kulturális élet színvonalának további emeléséhez járult hozzá projektünk megvalósítása.  

Projekt megvalósítása: 

Orgonaest 2021.07.22.: a Csornai Premontrei Parkban található szabadtéri színpadon Rákász Gergely 

koncertorgonista liturgikus és világi elemeket ötvöző, fény és videoeffektekkel tarkított 

orgonakoncertjét szerveztük meg. Az kedvező időjárás segítette programunk megvalósítását, 

rendezvényünket nagyon nagy számban megtisztelte a közönség. 

Vígopera est 2021.08.13.: rendezvényünkön musical, opera és operett slágereket, sanzonokat -egy élő 

előadás keretében -mutattak be a Csornai Premontrei Parkban található szabadtéri színpadon, mely az 

idősebb és fiatalabb korosztályt egyaránt megszólította. Az érdeklődők itt is szép számban 

megtisztelték a rendezvényünket. 

Borest 2021.09.10.: a rendezvényünkön egy kötetlen, szabadtéri találkozót szerveztünk vendéglátással 

borbemutatóval, zenével.  

Melódia est 2021.11.16.: GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR – VONÓSNÉGYES előadása programot 

valósítottuk meg az apátság dísztermében. A jól megválasztott helyszín és a csodálatos előadás felelelő 

zenei élményt nyújtott a programon részt vevő közönségnek. 

 

 


