
38

Csorna
Csorna Város Önkormányzata
9300 Csorna, Szent István tér 22.
Honlap: www.csorna.hu
E-mail: polgarmester@csorna.hu
Polgármester:  
dr. Bónáné dr. Németh Katalin Klára

Csorna a Kisalföldön, a Rábaközben, a 85-ös és 
a 86-os főút kereszteződésében található. 

Az első írásos feljegyzés 1226-ban említi Serna-
ként. Az elnevezés a szláv „csrnozjev”, azaz fekete 
föld szóból, vagy az itt letelepedő első birtokos, 
Osl nemzetséghez tartozó Sur nevéből származik.

Az itt található premontrei prépostságot az 
Osl nemzetség hozta létre 1200 körül. A hiteles 
helyként működő premontrei rend feladata volt 
a „hivatalos iratok” elkészítése és őrzése.

A prépostsági templom a 13. század elején 
épült. Többször leégett. 1653-1675 között újból 
felépítették, majd 1774-1786-ban kezdték meg 
a teljes helyreállítását. A mai alakját 1834-ben 
nyerte el.  A templom titulusa a Nagyboldogasz-
szony. A főoltárképen, félköríves záródású ke-
retben a Boldogságos Szűz mennybemenetele 
látható. Két mellékoltár oltárképe Szent Nor-
bertet és Szent Ágostont ábrázolja.

 A középkorban település a Kanizsaiak, majd 
a Nádasdyak birtokában is volt, ebben az idő-
szakban mezővárosi rangot kapott, a 13. század-
tól már piacos hellyé vált.

A 16 századtól Csornának két birtokosa volt: 
az Eszterházy hercegség és a prépostság. 1871-
ig a település ennek megfelelően két részből 
állt a nyugaton a Hercegszerből és keleten a 
Prépostszerből.

A 18. században a Hanság lecsapolását köve-
tően nagyobb földterületek lettek, fejlődött a 
mezőgazdaság. Az ipar a céhek kialakulásával 
egyre jobban fejlődött. Közlekedési csomópont 
alakult ki a városban. A 19. század második fe-
lében kiépült vasútvonal révén pedig Rábaköz 
gazdasági központjává vált.

Az 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó 
csatája Csornán zajlott le. Kmety György tá-
bornok honvédei 1849. június 13-án szétverték 
és megfutamították Wyss osztrák császári tá-
bornok seregeit. A győzelem 150. évfordulóján 
került sor Kmety György szobrának ünnepé-
lyes avatásra a Szent István téren.  A Kmety ut-
cában pedig az ezredes és katonái emlékét egy 
emléktábla őrzi. 

Az I. háború és az azt követő vörös terror is 
követelt áldozatokat.  A vörös terror 7 áldozatá-
nak állít emléket a Premontrei Rendház mellet-
ti emlékmű, melyet Domonkos Gábor készített 
és 2000-ben állítottak fel. Az emlékművön egy 
anya és gyermeke látható, amint gyertyát gyúj-
tanak a mártírok emlékére. 

A II világháborúnak katonai és polgári áldo-
zatai is voltak, valamint elpusztult szinte a tel-
jes zsidó lakosság. A holokauszt-emlékmű Dá-
vid-csillagot formáz felül kupolával. 
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A háború után a fejlődés egyre jobban fokozó-
dott. 1971-ben nyilvánították Csornát várossá. 

A premontrei prépostság épületében található 
a Csornai Múzeum a Rábaköz történeti, népraj-
zi értékeit bemutató gyűjtemény. A város céhes 
emlékeiből régi tárgyak, céhládák, kézművesek 
hajdani eszköze, egy szatócsbolt teljes berende-
zése látható. A néprajzi gyűjtemény a paraszti 
életmódot, a lakberendezési tárgyakat, festett 
parasztbútorokat, a népi hímzőkultúrát, és a 
csornai népviseletet mutatja be.

További kiállítások tekinthetők meg Csornán, 
ilyen a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot bemutató 
kiállítás, a Mécs László emlékszoba, az Esterhá-
zy Madárvárta Földszigeten.

Csornán katolikus vallású lakosság részére 
épült ősi templomot 1281-ben említi egy végren-
delet. A Szent Ilona tiszteletére felszentelt plé-
bániatemplom azonban az 1700-as évek elejére 
már nagyon rossz állapotba került. Fel akarták 
újítani, de az 1790-es tűzben teljesen megsem-
misült. A mai Jézus szíve templom építése 1936-
ban kezdődött, felszentelésére 1938. november 
13-án került sor. 

Az evangélikus felekezet számára a Köztársa-
ság utcában 1930-ban épült templom.

A városban meghatározó történelmi és épí-
tészeti emlékek a Járásbíróság épülete, a Palo-
ta sor, a Martincsevics Károly Városi Könyv-
tár épülete, és a volt Községháza a Laky Döme 
utcában. 

Csorna parkjaiban, közterületein szobrok, 
emlékművek láthatók. Csornán áthaladó 86-
os főút mellett található az 1956-os emlékmű. 
Berg Glória 2007-ben készítette az emlékmű-
vet. A gömb a napot ábrázolja, a gránitkockák 
a pesti barikádokra utalnak, a sínek az orszá-
got elhagyókra és a vidékiek által Budapestre 
vasúton eljuttatott élelemre. A börtön rácsból 
kinyúló kezek a forradalom hősi halottaira 
emlékeztetnek.

A gimnázium előtti parkban egy sportolót, a 
Súlylökőt ábrázoló mészkőszobor áll.

Petőfi Sándor szobra a róla elnevezett lakóte-
lep parkjában található, míg a Nepomuki Szent 
János kápolna és szobor a Laky Döme utcában. 
A Mária oszlop a Szent István téren látható.

Az Őrangyal temető kápolnájában, valamint 
a Szent Antal temetőkápolnában hozzátartozó-
kért fohászkodhatnak a gyászoló családok. 

Csorna kiemelkedő természeti értéke a föld 
alatt található gyógyvíz.  Magas ásványi anyag 
tartalmának köszönhetően általános közérzet-
javító hatása mellett a betegségek megelőzésé-
ben is segít. Alkalmas mozgásszervi betegségek 
kezelésére, meszesedés, csontritkulás, baleseti 
utókezelés, nőgyógyászati gyulladások stb. ese-
tén. A Csornai Termálfürdő és Kemping lehető-
séget biztosít a gyógyulásra és pihenésre.

A városban alkotó a kézművesek között ki-
emelkednek a fazekasok, a rábaközi pereckészí-
tők, de alkotások kerülnek ki a képzőművészek, 
a tűzzománccal foglalkozók, a textilkép készí-
tők, és a grafikusok kezei közül is.
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