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1. BEVEZETŐ

A társadalmi haladást csak a társadalmat alkotó ember és közösségeinek 
kulturálódásával összhangban lehet megvalósítani. Ezért fontos, hogy a kultúra és 
kulturálódás fogalmát pontosan értelmezzük. A kultúrán az emberi együttélés 
kereteit, normáit, kulturálódáson az egyre összetettebb társadalom 
egybetartásához szükséges normák változását, fejlődését értjük. Az így értelmezett 
kultúra felveti azt a kérdést, hogy milyen társadalmi és gazdasági keretek között 
lehet legjobban mederben tartani a változásokat, illetve fordítva: melyek azok a 
hagyományok, amelyekre építve a leggyorsabb a növekedés. Hogyan lehet 
egyszerre tiszteletben tartani az önrendelkezést és ugyanakkor a mindennapi élet 
kultúráját emelni, a társadalomban szükségszerűen kialakuló kulturális hierarchiát 
elfogadtatni?
A globalizáció szükségessé teszi az összes emberi civilizációs hagyomány szerves 
együttélését, így a fent felvetett kérdésekre választ kell majd adni. Meg kell találnunk 
helyünket, meg kell fogalmaznunk sajátos identitásunkat a multikulturalizmus 
világméretű térhódításának korában. 

A kultúra szerepe
"A kultúrát a legtágabb értelemben ma úgy foghatjuk fel, mint egy társadalom vagy 
egy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető 
jegyeinek összességét. A művészeteken és bölcsészeten kívül magában foglalja az 
életmódot, az emberek alapvető jogait, az értékrendszereket, a hagyományokat és a 
hitet. A kultúra teszi képessé az embert arra, hogy végiggondolja önmagát. Neki 
köszönhetjük, hogy sajátosan emberi, gondolkodó, kritikus és erkölcsileg elkötelezett
lények vagyunk. Általa különböztetjük meg az értékeket és vagyunk képesek 
választani. Segítségével fejezi ki magát az ember és tudatosul önmaga számára, 
látja befejezetlenségét, kérdőjelezi meg saját alkotásait, keres fáradhatatlanul új 
értelmet a dolgoknak és hoz létre önmagát felül múló műveket" - vallja a kultúra 
egyetemes és személyes jelentőségéről napjainkban az ENSZ kulturális szervezete, 
az UNESCO.
Kultúra az, ahogyan az életet éljük. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata szeretné, ha a nagykanizsai polgárok jobban, színvonalasan 
élnének. Ez a jobban, színvonalasabban élés a kulturális koncepció szempontjából 
nem elsősorban az anyagi jellegű jobbítást jelenti. Inkább azt, hogy a polgárok a 
munka után, szép emberi környezetben, értékes szabadidős tevékenységet 
folytathassanak, művelődhessenek, kulturáltan szórakozhassanak. Legyenek 
színvonalas rendezvények a városban, az ünnepeket méltó módon tarthassák meg.

A kulturális élettel kapcsolatos mozgástér és feladatok meghatározása során 
figyelembe kell venni a város történelmi múltját, társadalmi-gazdasági adottságait, 
az évtizedek során kialakult és jól működő intézményrendszert és az ehhez 
kapcsolódó szellemi életet, valamint a kialakult kulturális munkamegosztást és 
kapcsolatokat. A kultúra szerepe fontos a társadalmi integrációban, a gyakorlat 
intézményesítésében és az egyének együttműködésében, az emberek személyi 
fejlődésében, önállóságának kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak, 
képességeinek és ismereteinek gyarapodásában, az életmód minőségének 
javításában és a kreativitás fokozásában. A kulturálódás a város valamennyi 
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polgárának olyan alapvető érdeke és joga, mint bármely más, a civilizáció adta 
infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A kultúra természetes és jelentőségteljes 
része a gazdasági fejlődésnek és a gyarapodás stratégiájának, a város 
területfejlesztési koncepciójának. A kulturális lehetőségeket magas színvonalon kell 
biztosítani és ennek érdekében együtt kell működni a nem önkormányzati 
fenntartású közművelődési intézményekkel, az autonóm és speciális tevékenységű 
(elsősorban kulturális jellegű) civil szervezetekkel, megyei fenntartású 
intézményekkel és kulturális szervezetekkel, a határon túli magyarság 
reprezentánsaival, a testvér és partnervárosok közművelődési és közgyűjteményi 
intézményeivel és szervezeteivel. Biztosítani kell a kultúra szereplőinek 
(állampolgárok, intézmények, egyházak, kisebbségi, etnikai és civil szerveződések, 
nemzetiségek, kulturális vállalkozások) egyenlőségét. Európaiságunk feltétele és 
záloga a minőség és a pluralitás. Az intézményfenntartásnak és az önkormányzati 
támogatásoknak ezen elvek érvényesülését kell szolgálniuk.
A piacgazdaság korában óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piaci 
törvényszerűségek nem érvényesíthetők, mert e törvényszerűségek rideg 
valóságában ezen értékek menthetetlenül eltűnnének.

A város kulturális jellemzői
Nagykanizsa helyi kultúrája erős történelmi gyökerekből táplálkozó, jól rétegzett és 
áttekinthető.
A helyi kultúra alaprétege két jól elkülönülő ágra osztható. Az első a mezővárosi 
hagyományokat hordozó kézműves – földműves – kereskedő polgári ág, a másik a 
monarchia és a két világháború közti korszak örökségeként jelen lévő alkalmazotti-
tisztviselői polgári hagyomány. A helyi kultúra alapszövetétől jórészt függetlenül 
alakult és alakul napjainkban is a lakótelepekre „bevándoroltak” kulturális 
szokásrendszere, akik számszerűen a város lakosságának mintegy a felét alkotják. 
Feltételezhető, hogy a közművelődési intézmények látogatói és használói jelentős 
számban e lakossági csoportból kerülnek ki.
A helyben élők kifejezetten büszkék a város hagyományosan bensőséges polgári 
miliőjére, szép táji-természeti környezetére, sokoldalú zenekultúrájára, a 
hagyományok széleskörű ápolására, jól ismert kulturális intézményeire.
Ez a jól érzékelhető „kanizsai” kulturális azonosságtudat is igazolja, hogy 
Nagykanizsa helyi kultúrájának meghatározó területe a hagyományok éltetése, 
fejlesztése és az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó erős és gazdagon rétegzett 
amatőr mozgalom. 
A város közönsége igényli az elit kultúra kiemelkedő teljesítményeit és látogatja 
annak eseményeit mindennapi életében.
A helyi kultúra sajátos árnyalatát képezik a társas élet különböző alkalmai, a 
társadalmi szervezetek és civil közösségek formagazdagsága, érték- és 
kultúraközvetítő szerepvállalásuk. Különösen gazdag a különböző foglalkozási 
ágakhoz köthető társas-közösségi élet, valamint a városért aktívan tevékenykedő 
lokálpatrióta értékek mentén szerveződő közösségi élet.
A város kultúrája történelmében is szervesen kapcsolódott a szűkebb-tágabb 
vonzáskörzetének kulturális örökségéhez, hagyományaihoz s nem utolsó sorban a 
kivételes táji-természeti adottságokhoz, mely kapcsolat mára a kistérségi 
együttműködés és kulturális- valamint gyógy-idegenforgalom természetes 
feltételrendszerét biztosítja.
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A helyi kultúra meghatározó területei alkotják azt az alapot, amelyre Nagykanizsa 
kulturális koncepciója hitelesen építheti a helyben érvényes tudásokat, értékeket, 
szokásokat, hagyományokat, fejlesztési lehetőségeket és a döntésekhez szükséges 
stratégiai gondolkodást. Támogatni kell tehát az igényes tevékenységeket, 
programokat, közösségeket, és kevésbé az igényteleneket, mert nem csak a 
munkahelyek megléte a megtartó erő, hanem a munka utáni élet színvonalas 
lehetősége is.  Ezt a város lehetősége szerint kívánja biztosítani.

2. A KONCEPCIÓ CÉLJA, FELADATA
A kulturális koncepció kísérletet tesz arra, hogy a „szorosabban vett” kulturális 
környezet szegmenseire fókuszálva mutatja be az önkormányzat, a helyi társadalom, 
a közművelődés megváltozott szervezeti struktúra adott állapotát, igényeit, és a 
lehetőségei ismeretében határozza meg a település közművelődési feladatait, 
törekvéseit és azonnali intézkedéseit. Megalapozza közép- és hosszú távra a 
fejlesztés lehetőségeit, és egyben alapja a helyi közművelődési rendeletnek is. 
Ahhoz, hogy a helyi rendelet valóban megjelenítse az önkormányzat törekvéseit, 
céljait, a közművelődési intézményhálózat fejlesztésének fő irányait, alapos 
helyzetfelmérésre és elemzésre van szükség. 

Ez azt jelenti, hogy meg kell határoznia a város közművelődési feladatellátásának 
rendszerét:

 Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények típusát és számát, 
tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit.

 Az önkormányzat irányítási területén működő, nem az önkormányzat által 
fenntartott, működtetett, de a város életére jelentős hatással bíró intézményeket.

 Az önszerveződés és öntevékenység útján megalakult, a közművelődésben 
szerepet játszó civil szervezetek és mozgalmak hatását.

Ki kell dolgozni a középtávú terv feladat- és eszközrendszerét. Kialakításánál, 
megtervezésénél figyelembe kell venni az önkormányzat által már megalkotott és 
elfogadott, a közművelődéshez szorosan kapcsolódó nemzeti és városi fejlesztési 
tervet. A koncepció csak akkor tud eredményesen megvalósulni, ha figyelembe 
vesszük Nagykanizsa térségi szerepét is. A terjedelem határt szab annak, hogy 
részletesebben kibontásra kerüljön – a kultúra szerves részét képező – természeti 
és építészeti környezet, az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, azaz a munkahelyi 
környezet, valamint az oktatási és egészségügyi környezet.

3. HELYZETELEMZÉS

Korunk változásai
A globalizáció ténye visszafordíthatatlan. Eredményeképpen a kulturális kínálat 
hihetetlenül kiszélesedik, megvalósul a világban való egyidejű jelenlét, a hálózatok 
átalakítják az emberek és népek közti kapcsolatrendszert, a tájékozódás szinte 
korlátlan (de manipulálható), a hozzáférés olcsó. Ugyanakkor a kommersz minőség 
gáttalanul terjed és hat. A nemzeti jellegzetességek egyes területeken feloldódnak, 
értékek devalválódnak, másrészről viszont ismertté, sőt egyetemessé válhatnak 
addig elszigetelt nemzeti értékek. A migráció felgyorsulásával egymás mellett élő 
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sokszínűség kialakulása várható. A kultúrák „összeütközésének” hatására 
felértékelődik a nemzeti identitás, és érzékennyé válik a kultúrának meghatározott 
jelképekhez (vallási jelképek, régi állami jelképek, politikai üzenetet hordozó 
műalkotások) fűződő viszonya.

A város demográfiai adatainak bemutatása
Az alapvető információkat a városban élő lakosság demográfiai helyzetének, területi 
megoszlásának, életmódjának, iskolázottságának, foglalkozási struktúrájának 
elemzése adja. Az adatok áttekintése csak jellemző trendek jelzésére ad módot. A 
szükségletek feltárásában meghatározó a lakóövezet és a demográfiai helyzet 
alakulása, amely a kedvező és kedvezőtlen folyamatokat egyaránt jelzi. 2009. január 
végén a város lakossága kb. 51000 fő volt, melynek közel a fele a Keleti 
városrészben, tömbházakban él. Az elmúlt 10 évben a népesség folyamatos 
csökkenése a jellemző, mértéke kisebb, mint korábban, de tartós tendenciának 
látszik. Elsősorban a természetes szaporodás visszaesése jellemző. A 
legfiatalabbak aránya a népességen belül csökken, a 65 éven felülieké viszont 
emelkedik. 

Az életkor meghosszabbodása új kihívást jelent a kulturális kínálat jelenlegi 
szerkezetében és tartalmában.
A kulturális szolgáltatások biztosítása és megszervezése során tehát figyelmet kell 
fordítani a nagyobb arányú középgeneráció produktivitásának, 
versenyképességének megőrzésére (konvertálható tudás megszerzése, életminőség 
javítása), illetve az idősebb népesség által igényelt közösségi, kulturális 
szolgáltatások biztosítására, de nem megfeledkezve a 7-18 éves (5756 fő) fiatalokról
sem. A 2008-tól begyűrűző gazdasági válság rányomja bélyegét a kulturális kínálatot 
biztosító intézményekre és az azt igénybevevőkre. Az önkormányzatokat 
folyamatosan súlytó központi intézkedések a szolgáltatások minőségében is 
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visszalépést jelenthet, amely szükség szerint a látogatottságra is nagymértékben 
kihat.

Közművelődés
A közművelődés színterét jelentő közösségi tér egy jól kiépült, közművelődési és 
közgyűjteményi intézményhálózatra épül.
Gazdag és színes programjaikkal, szolgáltatásaikkal jól szolgálják az állampolgárok 
kulturális igényeinek kielégítését, az értékőrzést és értékteremtést.
Az önkormányzat kötelező feladatait elsősorban saját fenntartású közművelődési és 
közgyűjteményi intézményein keresztül látja el.
Városunkban öt művelődési otthon jellegű intézmény működik, ezek közül 
önkormányzati 2008. január1-től a Kanizsai Kulturális Központ (Hevesi Sándor 
Művelődési Központ, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Medgyaszay Ház, Magyar 
Plakát Ház és Képzőművészetek Háza), egy szakmai önigazgatási szervezet tagja -
volt szakszervezeti (Kodály Zoltán Művelődési Ház), egy alapítványi (Nagykanizsai 
Honvéd Kaszinóért Alapítvány) és egy egyesületi fenntartású (Miklósfa Mindenki 
Háza).
Közösségi térként funkciónál a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működtetésében a 
Bogdán János Cigány Közösségi Ház is.
Az EU csatlakozás következtében a kistérségek szerepe felerősödött. Ez új kihívást 
jelent Nagykanizsának, mint kistérségi és földrajzi régiós központnak. Az új 
körülmények új feladatot is jelentenek a szomszédos népek kulturális együttélési 
formáinak kidolgozásában. Javíthatják a határon inneni és túli magyarság 
kapcsolatait.
Nagykanizsa saját fenntartású közgyűjteményi intézményei a Halis István Városi 
Könyvtár és a Kanizsai Kulturális Központhoz tartozó magyar Plakát Ház és 
Képzőművészetek Háza, megyei fenntartású a Thúry György Múzeum.
A város kulturális örökségének fontos részét képezik a műemlékvédelem, illetve 
helyi védelem alatt álló épületek, valamint egyéb már meglévő de kihasználatlan 
értékeink. Ezek megmentése és funkciójuk „kulturális” szolgálatba állítása kiemelt 
feladata az önkormányzatnak. 
A legfontosabbak:
 a Zsinagóga épülete,
 a Nagyrác úti iskola épülete,
 a volt nyomda épülete,
 a Sétakert,
 a Csónakázó tó.
Az információs technológia forradalmi változása, a kultúra területén is látványos 
eredményeket hoz, és ezt felhasználva hozzájárulhat az esélykülönbségek 
csökkentéséhez is. A művelődési otthonok és közgyűjtemények nemcsak 
kultúraközvetítő intézményként funkcionálnak, hanem a városi közélet fontos 
színterei is. Ez egyrészt azt jelenti, hogy helyet adnak a különböző politikai és 
közösségi összejöveteleknek, másrészt a társasági élet és a kulturális innováció 
szervezői is. A közművelődés az állampolgári életminőség fontos tényezője, de 
egyben a helyi társadalom modernizációjának előfeltétele is. A mindenkori 
önkormányzati kötelezettségvállalás ezért nem jótékonykodás, hanem jól felismert, 
Nagykanizsa gazdasági programját a jövőben is szolgáló érdek. Az 
önkormányzatnak továbbra is garanciát kell vállalnia a törvényi szabályozásoknak 
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megfelelően a város kulturális intézményeiért, amelyek a polgárok legszélesebb 
körét képesek kiszolgálni és a legjobb lehetőséget biztosítják a kulturális értékekhez 
való hozzájutásban. 

Turizmus
A kulturális koncepciónak nem feladata a turizmus távlatainak kidolgozása, de 
néhány sarok pontra fel kell hívnia a figyelmet. Az idegenforgalom városunk 
gazdaságában stratégiai ágazat, amelyen belül a kulturális komponens erőteljesebb 
növelése indokolt. A fesztivál-turizmus népszerűségét kihasználva a „helyi 
rendezvények” Város Napja és Thúry György Históriás Napok, Dödölle Fesztivál, 
Hagyományok Napja Kiskanizsai Búcsú, Miklósfai Répafesztivál, VOKE Országos 
Fánkfesztivál szélesítése kiemelten fontos.
Jó adottságai vannak a városnak konferencia, sport-, illetve művészeti turizmus 
kiépítésére. Sokkal több lehetőség rejlik az erdőségeinkre épülő vadászati 
turizmusban. Nincs kellően kihasználva a Zalakaros, Hévíz és Balaton közelsége 
által kínálkozó "háttérturizmus", az egyre inkább előtérbe kerülő borturizmus.
A turizmus marketingjének szervezeti, technikai, jogi keretei a Turinform Iroda 
létrehozásával megvalósultak.

Tudományos élet
Városi fenntartásban tudományos tevékenységet folytató intézmény Nagykanizsán 
nincs, de létezik a Nagykanizsai Tudományos Kutatók Egyesülete, amely számos 
előadással és publikációval örvendezteti meg az érdeklődőket. A legtöbb publikáció 
a nyelvészet, a helytörténet, a színháztörténet és a néprajz területén jelenik meg. 
Jelentősek a városban lévő intézmények a közgyűjtemények munkatársainak és a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek tudományos szakcikkei, tanulmányai, 
kiadványai. Elkezdődött a Városi Monográfia III. kötetének levéltári, szerkesztési 
munkálatai, valamint a fejezetek, szerzők és lektorok felkérése. A kötet kiadására 
várhatóan 2012-ben kerülhet sor. 
A helyi tudományos életben jelentős szerepet tölt be az immár évente 
megrendezésre kerülő megújuló energia felhasználásáról szóló tanácskozás, illetve 
a kétévente megrendezett matematika konferencia és a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampusza és a Magyar Tudományos Akadémiai Veszprémi területi 
Bizottsága szervezésében a Pannon Tudományos Nap.

Művészeti élet

Zeneművészet
A zenei életnek szép múltja és gazdag jelene van.  Meghatározó intézményi bázisa 
a Farkas Ferenc Zene – és Aranymetszés Művészeti Iskola, amely a zene iránt 
érdeklődők számára értelmes szabadidős tevékenységet biztosít és felkészít a zenei 
pályára.
Növendékeik és tanáraik a város kulturális életébe is bekapcsolódnak. Nagysikerű 
koncertjeik meghatározó eseményei a város zenei életének. A Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Iskola együttesei az alábbiak:
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Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar, minősítése: koncertfúvós kategóriában arany; 
show kategóriában arany, Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar, Cantiléna 
Gyermekkórus, Orff Ütőegyüttes, minősítése: Kreatív Díj.
Aranymetszés Alapítványhoz tartózó együttes:
Farkas Ferenc Énekegyüttes minősítése: Nemzetközi Arany II, Kórusolimpia Ezüst 
medál, Zalai Príma Díj.
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítványhoz kapcsolódó együttes:
Kanizsa Big-band
A Dolce Musica vonósnégyes jelenleg nem működik. Időszakosan összeálló 
gyermek és felnőtt együttesek vannak.  Évente Kreatív Fesztivált, háromévente a 
minisztérium által akkreditált Országos Elektroakusztikus-zenei Versenyt rendeznek.

Meghatározó szereppel rendelkezik a Kanizsa Fúvós Egyesület fúvószenekar, 
amely a Hevesi Sándor Művelődési Központban székel. Évtizedek óta 
kiegyensúlyozott és színvonalas munkát végez, kiemelt arany minősítéssel 
rendelkezik. Városi rendezvényeinken és fúvószenekari fesztiválokon sikerrel, a 
lakosság körében nagy tetszést aratva szerepel. Egyik legjelentősebb támogatójuk 
az önkormányzat. Utánpótlás nevelésben jelenleg gondokkal küzdenek, ezért ezen a 
téren kiemelt támogatásra szorulnak.

A kórusok közül a legrégebben működő a hangversenykórus minősítéssel 
rendelkező Városi Vegyeskar (Cantare ’97 Alapítvány). Zavartalan működésükhöz a 
Hevesi Sándor Művelődési Központ biztosít helyszínt. Széleskörű repertoárjukkal 
nemcsak a városban, hanem külföldön is egyre ismertebbek. Nagy elismertségre 
tettek szert teltházas koncertjeikkel, hisz évente többször fellépnek a Hevesi Sándor 
Művelődési Központban és a Felsővárosi Templomban. Tagjai jól képzettek, így 
méltó partnerei a városunkba érkező vendégzenekaroknak, művészeknek is. Az 
elmúlt évben nagysikerű CD-t adtak ki. Két - három évenkénti megmérettetésükre, 
minősítésükre szükség lenne.
Az Aranymetszés Alapítvány keretében működik az előzőekben már említett Farkas 
Ferenc Énekegyüttes, amely Nemzetközi Arany II, Kórusolimpia Ezüst medál 
minősítéssel, és Zalai Príma Díjjal rendelkezik. A kis létszámú kórus a belföldi 
szerepléseken túl sikeresen fellép külföldön is. Megjelent CD-jük nagy tetszést 
aratott. 
A Pedagógus Énekkar megszűnt, de újjáalakulására igény van. A város felnőtt 
kórusai biztosan építhetnek az iskoláinkban eredményesen működő ifjúsági 
kórusokra. A legrégebbi ezek közül a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar, amely 2002 óta helikoni arany, 
2008-ban a Grazi Kórusolimpián két ezüst diplomát szerzett, jelenleg KÓTA 
Fesztiválkórus minősítéssel rendelkezik. Kiemelkedő teljesítményű és arany 
minősítésű a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon kórusa. A 
kórusmozgalom fontos eseménye az évenként megrendezésre kerülő általános 
iskolai Kodály Zoltán Kórusfesztivál a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
rendezésében. 
A kóruséletet jelentősen színesítik az egyházi kórusok is.
A város pezsgő kóruséletét jellemzi, hogy az elmúlt 10 évben számos általános 
iskolai és több nyugdíjas kórus alakult: így a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének Kórusa, a Honvéd Kaszinó Alapítvány Nyugdíjas Kórusa, a zömmel 
magyar nótákat reprezentáló nagysikerű Tüttő János Nótaklub, a Kodály Zoltán 
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Művelődési Ház arany minősítésű Nyugdíjas Kórusa. Ezek a kórusok a helyi 
szereplésen túl sokszor kapnak vidéki és külföldi meghívást is.
A népzenei hagyományok ápolásában fontos szerepet vállal a Bojtár népzenei 
együttes és Patkó Banda népzenei együttes. A város néptánc együtteseinek 
kíséretén túl önállóan is fellépnek. Európa számos országát megjárták, öregbítve 
ezzel városunk hírnevét. Több kazettát és CD-t jelentettek meg.
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kórusa a horvát kisebbség kultúrájának 
megőrzésében és megismertetésében tölt be fontos szerepet. 
A cigány folklór népszerűsítői a Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület és a Fehér 
Kígyó Együttes. Sokat turnéznak, több kazettájuk és CD-jük jelent már meg. Gyakran 
szerepelnek városi rendezvényeken. 
A kisebbségi kultúra közvetítése a térség multikulturális hagyományai miatt kiemelt 
jelentőségű.
A zenei paletta sokszínűségét növeli az egyik műfajba sem sorolható Igricek 
Együttes. Az óvodás korosztálytól az idősebb korosztályig egyaránt kedveltek.  
Megzenésített verseikkel, saját szerzeményű dalaikkal rendszeresen szerepelnek a 
városi, országos rendezvényeken és fesztiválokon. A megyei nívódíjjal kitüntetett 
együttesnek több kazettája és CD-je jelent már meg. Nagykanizsa város közönsége 
értő rajongója a dzsessznek. Így érthető, hogy a Cserfő Jazz-land, valamint a 
Kanizsa Nemzetközi Jazz – és Világzenei Fesztivált érdeklődés kíséri.

Táncművészet
A táncművészet az utóbbi években dinamikus fellendülést mutat városunkban, és 
egyértelműen felsorakozott a zeneművészet mellé.
A néptánc műfajában a Kanizsa Hagyományápoló Egyesület (Kanizsa 
Táncegyüttes), a Dél-Zala Táncegyüttes és a Kiskanizsa Kulturális Egyesület 
(Zalagyöngye Táncegyüttes) igen nagy népszerűségnek örvend. A helyi 
szerepléseken túl országosan is ismertek. Évente több alkalommal sikeres külföldi 
turnén vesznek részt. Repertoárjukban zömmel a rábaközi, méhkeréki és erdélyi 
táncok szerepelnek. Mindhárom csoport utánpótlása biztosított. E műfajban 
tevékenykedik a gyermekekből álló Rozmaring Táncegyüttes valamint a Farkas 
ferenc zene-és Aranymetszés Művészeti Iskola néptánc csoportjai is.
A standard táncok rajongói az Eraklin Táncklub Egyesület, a balett a SWANS balett-
csoport, a „moderntánc” kategóriába tartozó HSMK Premier Táncklub Egyesület, a 
Nagykanizsai Honvéd Kaszinó SZKES tánccsoportja, valamint a SZAN-DIA FSC 
kínálatából válogathatnak.
Ki kell emelni a tánckultúra idegenforgalmi jelentőségét, miután ez jellegénél fogva 
nyelvi határok nélkül „fogyasztható”.

Képzőművészet
A város képzőművészeti élete tradicionálisan gazdag és sokrétű. A városban alkotó 
képzőművészeket a Nagykanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete fogja össze. 
Személyes alkotótevékenységük támogatására eddig is voltak próbálkozások 
(művészeti alap képzése, képvásárlások, kiállítások támogatása), de a mai 
viszonyokhoz igazodó átfogó támogatási rendszer kidolgozása - forráshiány miatt -
még nem történt meg. Foglalkoztatásuk nyilvános és meghívásos pályázatok útján 
történik. Elismerésük kívánnivalót hagy maga után, pedig erősítheti kötődésüket a 
városhoz, és műalkotásokkal gazdagítják Nagykanizsát. Az intézményi galériák és a 
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Zsinagóga jó bemutatkozási lehetőség számukra. A város az egyéni és csoportos 
alkotótevékenységet lehetőségei szerint támogatja. 
A Nagykanizsai Fafaragó Egyesület évente szeptemberben egy hetet tölt 
alkotótáborban a Csónakázó-tónál, két-három köztéri szoborral gazdagítva a várost. 
Nemzetközileg ismert és elismert a Ludvig Nemzetközi Művésztelep. A nyáron és 
télen  Kendlimajorban egy-egy hetet eltöltő hazai és külföldi képzőművészek 
nagysikerű kiállítással zárják az alkotómunkát. Fontos szerepet vállalnak a 
testvérvárosi kapcsolatok erősítésében is.
A város legimpozánsabb kiállítóhelyei a Magyar Plakát Ház és a Képzőművészetek 
Háza. Több mint 1500 db festmény került a város tulajdonába Sass Brunner 
Erzsébet és lánya Brunner Erzsébet, illetve Z. Soós István adományai folytán. 

Népművészet
A gazdag hagyományokkal rendelkező tárgyalkotó népművészet mind az alkotók 
munkásságában, mind a nagykanizsai közösségi kultúrában jelentős értékeket mutat 
fel. A Hevesi Sándor Művelődési Központban, a Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban, a miklósfai Mindenki Házában és a Kodály Zoltán Művelődési Házban 
megteremtődtek azok a személyi és műhelyfeltételek, amelyek lehetővé tették a 
népművészet néhány ágában az alkotást. Jelentős a Hevesi Sándor Művelődési 
Központ díszítőművészeti műhelye és szövő szakköre. A Népi Kismesterségek 
Műhelye alkalmi jelleggel, igény szerint működik. A kukoricacsuhéból készült 
tárgyak, a kosárfonás és szövés divat lett, emelve a lakáskultúrát. Kiskanizsán 
egyéni kezdeményezéssel, helyi népművészeti tárgyakból állandó néprajzi 
gyűjtemény kialakítására kerülhet sor. A tárgyak egy része jelenleg a Thúry György 
Múzeum raktárában, másik része a szentendrei skanzenben található. 

Irodalom
A Takács László Irodalmi Kör amatőr írói és költői számos kiadvánnyal 
örvendeztették meg az irodalombarátokat. Az önkormányzat évente támogatja a 
Zalai Írók Egyesületének utód szervezetét a Pannon Írók Társaságát, amely a 
Pannon Tükör kulturális folyóirat kiadója. 
Nagy múlttal rendelkezik a TUNGSRAM Hevesi Sándor Versmondó Kör. A Radnóti-
díjas rendező vezetésével működő csoport immár három Radnóti-díjas versmondót 
nevelt ki. A város szinte valamennyi rendezvényén fellépnek, sikert aratva. 
A Honvéd Kaszinóban újjáalakult Diákszínjátszó csoport nagy űrt pótol a városban.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 
JELENLEGI HELYZETE 

Közművelődési intézmények
A közművelődés igazi színtere a közösségi tér, ami jogállás és tulajdonviszonyok 
tekintetében ma sokszínű képet mutat. Programok tekintetében városi szinten 
esetenként túlkínálat alakul ki, míg a város peremkerülete helyenként ellátatlan.
Az önkormányzati fenntartású intézmények koordináló és kezdeményező szerepét 
tovább kell erősíteni.
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A Kanizsai Kulturális Központ kialakítása:
A város egyre romló pénzügyi lehetőségei, az új források keresése, az állami 
támogatások csökkentése, a terhek növekedése, valamint a kanizsai emberek egyre 
nagyobb elvárásai arra késztették az önkormányzatot, hogy hosszú távon kialakítsa 
a leghatékonyabb intézményi működési formát. A 2006. őszén átadott és magas 
fenntartási költséggel működő Medgyaszay Ház, a Magyar Plakát Ház és a már 
működő Képzőművészetek Háza, a Hevesi Sándor Művelődési Központ, a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és a telephelyeik szükségessé tették, hogy az 
önkormányzat áttekintse intézményhálózatának működtetését úgy, hogy az 
önkormányzati támogatás hosszabb távon kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá váljon. 
Ezért valamennyi közművelődési intézményét egy szervezeti egységbe vonta össze 
- mindösszesen 36 álláshellyel - Kanizsai Kulturális Központ néven.
A struktúra átalakításához rendelkezésre állt - a tapasztalt humán erőforráson túl -
az intézmények szakmailag színvonalas, sokoldalú programkínálata, a reprezentatív,
jól használható felújított épületegyüttesei, fejlődő kapcsolatrendszere és saját –
jelentős - 30-35%-os pénzügyi bevételi aránya.

Intézményegységei (telephelyei):
Hevesi Sándor Művelődési Központ
A város legnagyobb és legpatinásabb művelődési intézménye, amely 1976 
novemberétől tanácsi, majd önkormányzati fenntartásban működik. A háromszintes 
épület kiállító-, színház-, kamaraterme, felnőtt és ifjúsági klubja, két szakköri 
helyisége, illetve egy próba- és egy balett-terme van. Folyamatosan, hétfőtől 
péntekig 800 órától 2000 óráig, vagy programoktól függően tovább, illetve hétvégén is 
nyitva tart. Széleskörű feladatait 19 főfoglalkozású dolgozóval látja el. 
Tevékenységük köre kiterjed a már említett városkörnyékre is. Technikai 
felszereltsége, a felújítást követően a XXI. század követelményeinek megfelel. A 
színházi előcsarnokban, 1994-ben Ifjúsági Galériát, az ifjúsági klubban e-
Magyarország Pontot alakítottak ki. Színházterme 474 férőhelyes, amelyben évente 
40-50 színházi és színházjellegű előadást, 8-10 komolyzenei hangversenyt, 
könnyűzenei koncertet és több iskolai és városi ünnepséget rendeznek. Van olyan 
hét, amikor 40-45 programnak is helyet biztosítanak. Három bérlettípusban 1300 
felnőtt, hat gyermekszínházi bérletben 2700 gyermek vásárolt bérletet. 
Színházbérleti rendszere a zalaegerszegi, a budapesti, a győri, veszprémi, soproni 
és kaposvári társulatokra épül, de vendégül lát más vidéki, valamint határon túli 
magyar nyelvű színházat is. A bérlettulajdonosok száma az utóbbi időben stagnál. A 
színházszerető közönségnek nyáron a Kanizsai Nyári Színház kínál igényes 
szórakozást. Népszerű a Nyár Esti Szerenád sorozat, és a PANK program keretében
szervezett rock-koncertek.
Nemzetközi rendezvény az évenként megrendezésre kerülő Kanizsa Nemzetközi 
Jazz –és Világzenei Fesztivál, amelyen világhírű muzsikusok is rendszeresen 
fellépnek. 
Jelentős hiányt pótol az évente megrendezett 110-120 ismeretterjesztő előadás, 
valamint a csillagászati, a nyugdíjas, a humánökológiai és a történelmi 
szabadegyetem. A Tavaszi Művészeti Fesztivál, illetve az Alapítványi Hónap 
programok továbbra is népszerűek.
A galériában rendezett kiállítások a műfajban a legmagasabb igényt is kielégítik, míg 
a tanuló ifjúság képzőművészeti igényeit az Ifjúsági Galéria szolgálja ki.
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A művelődési központ nyolc szakmai műhelye közül országos és nemzetközi 
sikereket ért el a Kanizsa Fotóklub, a Kamera '67 Filmstúdió. A népi hagyományok 
ápolásával és továbbfejlesztésével fontos feladatot vállal a népi díszítő művészeti és 
szövő műhely. 
A fiatalok szabadidejének eltöltését segíti a Világjárók Klubja, a Vakációzz Velünk 
szünidei programsorozat.
Az intézmény infrastruktúrájával helyet ad konferenciáknak, továbbképző                      
tanfolyamoknak, ismeretterjesztő, szórakoztató, rekreációs és politikai 
rendezvényeknek, lakógyűléseknek és különböző árubemutatóknak is.
A városkörnyék közművelődését és rekreációját részben a Hevesi Sándor 
Művelődési Központ szakmai felügyelete alatt működő közösségi terek (kultúrházak) 
látják el:
 Nagykanizsa-Bagola,
 Bagola-Fakos,
 Nagykanizsa-Sánc
A Hevesi Sándor Művelődési Központ 1993 óta a Pécsi Tudományegyetem 

gyakorló intézménye. Fontosnak tartja a helyi kisebbségek kulturális igényeinek 
kielégítését, ezért 1998-ban együttműködési megállapodást kötött a Cigány-, ezt 
követően a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal, majd 2000-ben hasonló 
megállapodást írt alá a Városi Diákönkormányzattal. Az újólag létrejött Ifjúsági 
Klubot zömmel roma fiatalok látogatják. 

Medgyaszay Ház
2006. 03. 15-én adták át az állami támogatással átalakított mozi épületét, a 
Medgyaszay Házat. Az épület az 1926-os terveknek megfelelően magyaros 
stílusban, Zalaváry Lajos építész tervei alapján került felújításra. Tervezőjétől 
Medgyaszay Istvántól kapta a nevét. A ház, a Kanizsai Kulturális Központhoz tartózó 
közművelődési intézmény. Adottságai, és frekventált elhelyezkedésének 
következtében „megtalálta funkcióját”. Az épület hátsó részében patinás éttermet 
alakítottak ki. A többi helyiséget gyorsan „belakták” a művészeti csoportok és civil 
szervezetek. Az intézmény az alábbi közösségeknek biztosít helyet: modern 
tánccsoport hetente 8-10 fővel, óvodás balett csoport – hetente három csoportban –
50 fővel, hastánc tanfolyam – hetente három alkalommal – 8-10 fővel. Négy civil 
szervezet (Rozgonyi Polgári Kör, Berzsenyi Polgári Kör, Nagykanizsai Caritas és a 
Lisztérzékenyek Klubja) rendszeresen tartja összejöveteleit. A rendezvények 
szervezésénél problémát jelent a közgyűlés jelenléte és rendszertelensége. Az 
intézmény adottságai révén több más intézménynek, rendezvénynek adott helyet, 
így bankoknak, fórumoknak, konferenciáknak, vállalkozói ankétoknak, kozmetikai és 
fodrász bemutatóknak, lakodalmaknak, alapítványi báloknak, festmény vásároknak, 
koncerteknek, kiállításoknak, színházi rendezvényeknek, városi ünnepségeknek és 
az önkormányzat által szervezett programoknak.

Képzőművészetek Háza
A Képzőművészetek Háza a Kanizsai Kulturális Központhoz tartozó közgyűjteményi 
intézmény. Két állandó kiállításnak – Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet, 
valamint Z. Soós István képei - ad otthont. A Brunner gyűjtemény - az elmúlt évben 
Indiából kapott műtárgyakkal együtt - 906 festményt, grafikát tartalmaz és ezzel a 
világon a második legnagyobb kollekcióval rendelkezik. Z. Soós István, teljes 
hagyatékaként 726 db. műtárgyat adományozott Nagykanizsának. A 
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Képzőművészetek Háza így összesen 1632 db. műtárgyat őriz. Az intézmény aulája 
alkalmas előadások és komolyzenei rendezvények megtartására is. 2008-ban 13 
zenei- irodalmi rendezvényt és 6 kiállítást tartottak 4107 résztvevővel. 

Magyar Plakát Ház
Poócs Péter grafikus és plakáttervező művész kezdeményezésére, Phare pályázat 
segítségével újították fel és 2006. szeptember 27-én adták át. A patinás épület és 
padlástere, Nagykanizsa legnagyobb kiállítótere. A földszinten található két helyiség 
alkalmas előadások, kiállítások és komolyzenei rendezvények megtartására is. A 
Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztálya, a Nemzeti Színház, valamint 
magángyűjtők felajánlása révén ajándékozás útján mintegy 450 db. eredeti, illetve 
történelmi reprint plakát került be a gyűjteménybe. Az intézmény egyik alapvető 
kötelessége a gyűjtemények és egyedi tárgyak megfelelő őrzése és konzerválása. A 
végső cél ezzel az, hogy a gyűjteményeket tovább lehessen örökíteni a jövő 
generációira, a lehető legjobb és legbiztonságosabb formában.  Az intézmény 
vezetője nagy gondot fordít a műtárgyvédelemre, a kiállítások előkészítésére és 
lebonyolítására. A 2008-ban szervezett 6 kiállításból és 5 zenei rendezvényből 
kiemelkedik az október 10-én tartott Varázslatos India című kiállítás, ahol bemutatták 
az újonnan érkezett Brunner kollekció legszebb darabjait. 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Az önkormányzat közművelődési intézménye. A művelődési ház 1998. január 1 óta 
önálló, 2001-től részben önálló költségvetési intézmény, majd 2008-tól a Kanizsai 
Kulturális Központ intézményegysége (telephelye). Kiskanizsa városrész közel 7000 
főt számláló lakosság ellátását szolgálja. A házban az elmúlt évben 164 rendezvényt 
és egy fesztivált tartottak (a Hagyományok Napja- és Kiskanizsai Búcsú). Az 
intézményben működő művészeti csoportok: Zalagyöngye Táncegyüttes és 
utánpótlás csoportja, a „Fund” táncegyüttese Szikla rock zenekar, Igricek együttes, 
Kanizsa Csillagai, Blue Corner rock zenekar, Bojtár együttes, és az Árvácska Dalkör. 
Két nyugdíjas csoportjuk a Polgári Olvasókör nyugdíjas-köre, illetve a Szépkorúak 
Társasága. Együtteseik külföldön is  sikerrel szerepelnek. 2004. január 1-től a 
Hevesi Sándor Művelődési Központtól átvette a Nagykanizsa-Bajcsa közösségi tér 
működtetési feladatait. Az épület belső felújítása időszerűvé vált. Folyosó, előtér 
festése, mosdóhelyiségek teljes felújítása, konvektorok cseréje.

Halis István Városi Könyvtár
Az önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi intézmény típusát tekintve 
közművelődési könyvtár. 2001. augusztus 20-án avatta fel a város és a könyvtáros-
társadalom az új négyszintes épületet, az első könyvtárlátogató pedig 2001. október 
1-jén igényelhette a könyvtári szolgáltatást. Ekkor vette fel az intézmény a kanizsai-
zalai könyvtártörténet, művelődéstörténet kiemelkedő alakjának, a város első 
közkönyvtárosának és múzeumőrének, Halis István városi tanácsosnak a nevét. Az 
épület adta lehetőségeket jól kihasználva Nagykanizsa könyvtára minden igényt 
kielégítő, magas szintű szolgáltatást nyújt. A 2400 m2 olvasótérben (két szinten) a 
könyvállomány több mint háromnegyede szabadpolcos rendszerben áll a 
könyvtárhasználók rendelkezésére. A szépirodalomnak mintegy felét, a 
szakirodalom több mint 80%-át, a leginkább használt szakterületek esetében a 
szakirodalom egészét rakták szabad polcra. De ezek az arányok még jobbak, ha a 
friss irodalmat és a dokumentumféleségeket tekintjük: arra törekedtek ugyanis, hogy 
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lehetőleg minden szakirodalmi cím szabad polcra kerüljön. A folyóiratok és más 
periodikák utolsó évfolyamai mellett a leginkább használtak utolsó 10 évfolyamát is 
az olvasótérben tartják. A beiratkozott olvasók száma folyamatosan nő. 2008. 
decemberében már 8903 fő volt, 164.760 db. személyes használattal.
A várossal és a városkörnyékkel kapcsolatos szolgáltatásait több telephelyen látja 
el:
 Nagykanizsa, Templom tér 5. (fiókkönyvtár),
 Nagykanizsa, Hevesi S. u. 6. (fiókkönyvtár),
 Nagykanizsa-Bagola, Bagoly u. 49. (fiókkönyvtár),
 Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2. (fiókkönyvtár),
 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65. (fiókkönyvtár).
A könyvtár jelenlegi állománya kb. 250.000 kötet. A könyvtárba 430 időszaki 
kiadvány jár 480 példányban. Külön helyismereti gyűjteménnyel rendelkezik 
Nagykanizsáról és a mai, illetve történelmi Zala megyéről.  

Megújult régi és új szolgáltatások a könyvtárban
A hagyományos könyvtári szolgáltatások zökkenőmentesen szerveződtek újra a 
könyvtárban annak ellenére, hogy ebben a tekintetben paradigmaváltásról is 
beszélhetünk.
A könyvtárba lépő látogató minden térítés nélkül olvashat vagy hallgathat zenét, 
töltheti el idejét tanulással, művelődéssel, tartalmas szórakozással, informálódhat 
technikai eszközeik segítségével. A helyben használat emelkedésének feltétele volt 
a könyvtári olvasóhelyek számának növekedése. Amíg a kolostorépület 
olvasótereiben (a zenei könyvtárat is beleértve) maximálisan 70-80 ülőhelyet tudott 
biztosítani, addig a jelenlegi helyen akár 400 olvasó is leülhetne egyszerre. Az új 
épületben, annak bármely pontján hallgathatnak ma már zenét az érdeklődők 6 db 
hordozható CD-lejátszó segítségével. Mód van azonban a hagyományos 
hanglemezek, hangkazetták hallgatására is. A csak értékes alkotásokat tartalmazó 
videó és DVD gyűjteményük igen népszerű, a mozgóképkultúra értékeit közvetíti. A 
helyben használat egyik fontos, önálló része az ingyenes Internet szolgáltatás. 
E lehetőség biztosításával az esélyegyenlőség növelését szeretnék segíteni. 
Többféle Internet szolgáltatást nyújtanak. Az egyik az általánosan alkalmazott, az 
időkorlátos szabad tematikájú Internet használat. A használat másik módja a szabad 
időbeosztású, kötött tematikájú használat, mely elsősorban a kutatók, szakdolgozók 
és a náluk Internet tanfolyamokat végzők számára nyújt lehetőséget munkára, 
gyakorlásra. Emellett van több gépük a „sürgősségi” igénybevételre, amely csak 10 
percre, levelezésre vagy egyszerű és konkrét információkeresésre használható. Az 
igényeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően, térítéses szolgáltatásként 
biztosítják a dokumentumok másolását.
Az egységes szolgáltatási rend mellett azonban megmaradtak a speciális 
gyermekkönyvtári szolgáltatások. Az új épület sok lehetőséget ad arra, hogy 
rendezvényeket szervezzenek vagy fogadjanak be. A legtöbb esetben befogadók, 
helyszínt biztosítók. Önálló rendezvényeiket a könyvtárhoz kapcsolódó kulturális 
témákban szervezik: író-olvasótalálkozók, szakmai konferenciák, kötet bemutatók. A 
könyvtár kedvelt kiállítóhellyé vált. Voltak szakmai, EU-s helytörténeti és művészeti 
kiállításaik egyaránt. Jelenleg pld. három időszaki kiállításuk látható párhuzamosan.
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A könyvtár ma már nem csak tájékoztató, olvasót informáló munkája során tanít, 
oktat, hanem sajátos témákban – könyvtárhasználati és számítógépes ismeretek 
terén – is ellát ilyen feladatot.
Látogatottsági mutatói szerint keresett kulturális oldal lett honlapjuk (elérhető a 
www.info@nagykar.hu címen). Könyvtári információs tartalmakat (pl. online 
katalógus, videó-, CD jegyzék, elérhetőségek, könyvtáruk története, Internetoktatás 
stb.), részben saját fejlesztésű kulturális tartalmat (pl. műsorfüzet, kanizsai 
kincsesláda, vándorgyűlés) és partnereik által létrehozott tartalmat (pl. a város 
honlapja, buszmenetrendek) tesznek elérhetővé. 
A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
A kistérségi mozgókönyvtári ellátást három kistérséggel (Nagykanizsa, Zalakaros, 
Pacsa), 36 településen heti nyitva tartással végzik. 
A pályaválasztással kapcsolatos mindennemű tevékenységet a Pályaválasztási 
Tanácsadó Szolgálat vette át, amit a Zala megyei Munkaügyi Központ 
támogatásával tart fenn.
A városi könyvtár több mint tíz városkörnyéki település könyvtárának módszertani 
gondozását és ellátását is biztosítja. Szakmai, pályázati tanácsadást, valamint 
alapfokú könyvtárosi képzést nyújtanak. Rendezvényeik szervezésében is aktívan 
részt vesznek. Saját rendezvényt havi átlagban egy-kettőt tartanak.

5. VÁROSI ÜNNEPEK
Városunk kulturális közéletének lényeges részét képezik a nemzet, a helyi 
társadalom életében, történetében jelentős helyet elfoglaló események, évfordulók, s
az ezekhez kapcsolódó rendezvények, rendezvénysorozatok.
Az ember életét az ünnepnapok teszik szebbé és teljesebbé. A közösség ünnepei 
erősítik az egyén identitástudatát, a nemzethez és a lakóhelyhez tartozás nagyszerű 
érzését. Éppen ezért fontos, hogy az állami ünnepek mellett kialakuljanak, és 
gyökeret verjenek a helyi ünnepek, rendezvények, megemlékezések is. Fontos, 
hogy olyan városi ünnepek legyenek, melyeket a polgárok magukénak éreznek, 
aktív, cselekvő részvétellel átélik és alakítják az eseményeket. Szerencsés lenne, ha 
a város polgárai pártpolitikai hovatartozás nélkül együtt ünnepelnének! Az 
emlékezés, a kegyelet, a méltóság ünnepe kellene, hogy legyen!

5.1.
Állami és nemzeti ünnepeink

Március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepsége évek óta a Deák 
téren kezdődik, majd a város vezetése, pártok képviselői és a város polgárai a 48-as 
gyalogezred emlékművéhez vonulnak, hogy elhelyezzék a tisztelet és 
megemlékezés virágait. Az ünnepi műsort mindig más oktatási intézmény diákjai 
adják a Medgyaszay Házban. Előző nap az iskolai ünnepségek keretében az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc kegyhelyeinek koszorúzására kerül sor.

Augusztus 20. 
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Ekkor ünnepeljük Magyarország európaiságát megalapozó első keresztény 
királyunkat. A rendezvényt a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Polgármesteri 
Hivatal gondozza. 
Az Erzsébet téren egész napos programok megvalósítására (kirakódó vásár, 
gyermekrendezvények, stb.) kerül sor, majd este tűzijátékkal zárul a nap.

Október 6.
Az Aradi téri szoborcsoport megvalósításával egy időben az ünnep városi rangra 
emelkedett. Az ünnepélyes megemlékezésről a Polgármesteri Hivatal, a Kanizsai 
Kulturális Központ és a Hevesi Sándor Általános Iskola gondoskodik. Az iskola 
diákjainak színvonalas műsorát koszorúzás zárja.

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját az önkormányzat, a Kanizsai 
Kulturális Központ, pártok és civil szervezetek közreműködésével ünnepli a város. A 
rendezvény nem csupán ünnep, hanem a város élő emlékezése is. Este fáklyás 
felvonulás keretében az emlékhelyeken emlékeznek a város polgárai.

5. 2.
Városi nagyrendezvények

Széles tömegeket megmozgató fesztiválok, rendezvények tartozhatnak ebbe a 
körbe. A csak egy korosztályt, réteget megszólító programok nem sorolhatók ide.

Miklósfai Kerékrépa-főző verseny
A „Mindenki Háza” téli rendezvénye. A város egyik kulináris – miklósfai 
hagyományokon alapuló - színfoltja, jelentős népszerűségnek örvend. 

Országos Farsangi Fánkfesztivál
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház által szervezett programnak a MÁV csarnok 
ad helyet, számos kulturális csoportot felvonultatva.

Tavaszi Művészeti Fesztivál
A kanizsai Kulturális Központ szervezésében népszerű rendezvény koncertekkel, 
kiállításokkal örvendeztetik meg a művészet szerető közönséget.

Város Napja - Thúry György Históriás napok
1997 óta kerül megrendezésre városunk első írásos említésének évfordulója 
tiszteletére. Nagyszabású, városszerte közkedvelt (párhuzamos) sokadalmak és 
látványosságok testvérvárosi látogatások teszik emlékezetessé. Az ünnepi 
közgyűlésen a Nagykanizsáért legtöbbet tevékenykedő polgárokat tüntetik ki, majd 
parádés gálaműsor következik. A rendkívül népszerű és sikeres programok 
szervezését mindig egy jól összehangolt csoport végzi. A kétnapos rendezvény 
április utolsó péntekén (és szombatján) kerül megrendezésre.
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Városi Majális
A város a hagyományoknak megfelelően együtt ünnepel a Csónakázó tónál.

Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
A Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület szervezésében népszerű vetélkedés 
sok érdeklődőt vonz.

Csengey Dénes „Kárpát-medencei Vers-, Prózamondó és Énekelt Vers 
Fesztivál
A Kanizsai Kulturális Központ szervezésében, kétévente megrendezésre kerülő 
nagyrendezvényen számos tehetség kerül a felszínre. A színvonalas zsűri, a 
selejtezőket már az előző évben elkezdi határon innen és túl.

Városi Gyermeknap
A Thúry téren szervezett egész napos program, kicsiknek és nagyoknak nyújt 
kellemes családi kikapcsolódást.

Igric Fesztivál
A két napos rendezvényt a Kanizsai Kulturális Központ szervezi, számos együttes 
részvételével.

Csóstock nemzetközi rockfesztivál
A Zöldtábor területén zajló két napos program elsősorban a fiatalokat szólítja meg.
Nagykanizsai Military Nemzetközi Lovastusa Verseny
A hagyományos nemzetközi rendezvény több ezer látogatót vonz, népszerűsítve 
ezzel városunkat.

Kiskanizsa Hagyományok Napja-és Búcsú
A Kiskanizsán a – korábban - Sáskajárás-rétesfesztivál néven kerül megrendezésre 
hagyományosan a rendezvény. A program szüreti felvonulással kezdődődik, rétes-
sütő versennyel, sportrendezvényekkel folytatódik, majd a nagy tömegeket 
felvonultató népszerű fesztivál utcabállal zárul.

Cserfő Jazzland
A három napos fesztivál szervezése vállalkozási alapon történik.  A nyár derekán, a 
cserfői hegyen zajló rendezvény több száz látogatót vonz városunkból.

Bor és Dödölle Fesztivál 
2004. szeptember hónap első szombatján a Hevesi Sándor Művelődési Központ első
ízben rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a dél-zalai étkek fesztiválját. Az 
egynapos, több ezer embert megmozgató rendezvény, népszerű kulturális és 
kulináris programokkal fűszerezve, évről-évre igen nagy sikert arat. 

Kanizsa Jazz - és Világzenei Fesztivál
A Hevesi Sándor Művelődési Központ biztosít helyszínt a két napos rendezvénynek. 
A programra, a jazzt kedvelők, az országhatár túloldaláról is szép számmal 
ellátogatnak. A látogatottság növelése érdekében, világsztárok felléptetése 
elengedhetetlen.
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„Kanizsai Karácsonyváró” /Adventi jótékonysági vásár/
A programsorozatra a Polgármesteri Hivatal szervezésében, az Erzsébet téren az 
adventi időszakban kerül sor. A kulturális rendezvényekkel tarkított, közel egy hétig 
tartó vásár népszerű a városban.

5.3.
Városrészi nagyrendezvények
 Miklósfai búcsú
 Palini Falunap
 Bajcsai Falunap
 Bagolai Falunap
 Fakosi Falunap

6. A VÁROSBAN MŰKÖDŐ NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE ÉS HATÁSA A VÁROS 
KÖZMŰVELŐDÉSÉRE

Kodály Zoltán Művelődési Ház
A művelődési ház és a VOKE a Közművelődési és Szabadidő Egyesület tagjaként a 
22  művelődési ház egyikeként végzi kulturális tevékenységét. Feladata egyrészt a 
vasúti dolgozók, másrészt a déli városrész kulturális igényének kielégítése. Bevételi 
forrása  állami költségvetési forrásból, az önkormányzat dologi támogatásából és 
pályázati céltámogatásaiból tevődik össze. A művelődési ház lehetőségei alapján 
csak szerény bevételre tud szert tenni. 2008-ban havonta kiállítás, ismeretterjesztő 
előadás, klub, táncos és egyéb rendezvény tette színessé a ház programját. 
Nagyrendezvényei: Országos Vasutasnap, Fánkfesztivál, Nyugat-dunántúli Vasutas 
Nyugdíjas Klubok Dalos Találkozója
Művészeti csoportjai: Fafaragó Egyesület, Nyugdíjas Énekkar (arany minősítésű), 
Dél-Zala, Pántlika és a Borbontó néptáncegyüttesek.
Közösségei: kertbarát klub, vasutas és olajos nyugdíjas klub, játszóház, fafaragó 
szakkör, jóga, társas tánc, taychi, hastánc, egészség-életmód klub.

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
A művelődési ház 2007-ben önkormányzati tulajdonba került, ezért a rezsi költségeit 
is az önkormányzat fedezi. Az alapítvány üzemelteti nonprofit jelleggel, a 
városközpont egyik legpatinásabb műemléképületében. Igényes programjaival jól 
szolgálja az elit- és a tömegkultúra igényeit. Céljuk a jelenlegi színvonalat 
megtartani úgy, hogy továbbra is nyitottak minden érdeklődésre, kezdeményezésre. 
Kiemelt figyelmet fordítanak a fegyveres erőkhöz és testületekhez tartozó 
csoportokra, segítik rendezvényeik megszervezését. Erőfeszítést tesznek a jelenleg 
működő művészeti kiscsoportjaik megtartására, szakmai színvonaluk fejlesztésére.
A permanens művelődés jegyében és a gazdálkodás szempontjainak figyelembe 
vételével felvállalják a hagyományos felnőttképzést is.
A Penta Unió Oktatási Centrummal közösen szervezik a mérlegképes könyvelői 
tanfolyamokat és a nagy érdeklődésre számot tartó adóegyetemet.
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A házban az alábbi művészeti kiscsoportok működnek: Eraklin Táncklub (kiscsoport, 
ificsoport, felnőttek), Színjátszókör, SWANS balett csoport (ifi táncos, kiscsoport), 
Nyugdíjas Klub kórusa, SZKES modern tánccsoport, Sheba hastánc, fafaragó 
szakkör. A következő rendszeres művelődési formáknak adnak helyet: Fegyveres 
Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja (260 fős létszámmal működnek), 
Határőr Nyugállományúak Klubja, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Kártya-kör.

Az egyre szélesebb tömegeket vonzó "Galéria-sorozat" keretében a világ bármely 
részéről érkező amatőr és hivatásos művész számára havonta egy-két 
bemutatkozási lehetőségét biztosítanak. A galéria városszerte kedvelt kiállításai 
révén kapcsolatteremtő a helyi művészekkel, valamint a helyi és regionális 
galériákkal.
Rendszeresen szerveznek irodalmi esteket, könyvbemutatókat, író-
olvasótalálkozókat. Havi rendszerességgel lehetőséget biztosítanak nagykanizsai 
irodalmárok bemutatkozására, illetve évről évre kapcsolódnak a költészet napja és 
könyvbarát rendezvényekhez.
Lehetőségeiket kihasználva próbálnak megfelelő feltételeket teremteni a kulturált 
rekreációhoz: vetélkedők, sakkbajnokságok, divatbemutatók, baráti találkozók, 
élménybeszámolók. Az alapítvány közművelődési megállapodást kötött az 
önkormányzattal.

Miklósfa - Mindenki Háza
A művelődési ház a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület tulajdonát 
képezi. Elsősorban a városrész művelődési és rekreációs igényeinek kielégítését 
szolgálja.
Két rendszeresen működő klubja van, a Kertbarát Kör és a Miklósfai Nyugdíjas Klub.
A nyugdíjas klub kéthetente tartja összejöveteleit, ahol borászattal, egészségüggyel 
illetve egyéb aktuális kérdésekkel foglalkoznak. A Kertbarát Kör havi 
rendszerességgel szervezi programjait. Évi rendszerességgel négy kiállítást és négy 
alkalommal gyermekszínházi előadást is szerveznek. Nyaranta "táborrá" alakítják a 
házat és a gyerekeknek a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesülettel közösen 
szabadidős programokat szerveznek. Nyaranta a kovásznai Kőrösi Csoma Líceum 
diákjait és pedagógusait látják egy-egy hétre vendégül. Yoga Pilates tanfolyamot is 
szerveznek. Hagyományos táncos rendezvényt évente négy-öt alkalommal tartanak. 
Nagyrendezvényeik a nagysikerű Répafőző Fesztivál és a Miklósfai Falunap.

Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház
Az intézmény fenntartója a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Nagykanizsa 
önkormányzata 1998 októberében adta át az ingatlant azzal a céllal, hogy a cigány 
kisebbségnek biztosítsa a kultúrálódás, továbbképzés és szervezett oktatás 
feltételeit.
Itt találtak otthonra a város különböző oktatási intézményeiben szétszórtan működő 
szakkörök, klubok. Itt működik 50-60 fővel a hétvégi kollégium, amely különböző 
oktatási tevékenységeivel a roma és nem roma tanulók felzárkóztatásában és 
tehetséggondozásában vállal komoly feladatot. A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi 
István Szakképző Iskola telephelyeként a felnőttoktatásban is kiemelkedő szerepet 
vállal a mintegy 260 fő középfokú oktatásában.  20-20 fő szociális gondozó és ápoló 
képzésével is foglalkoznak. Immár harmadik éve, hogy az intézmény a Pécsi 
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Tudományegyetem kihelyezett képzési helyeként andragógia szakon 70 hallgató 
főiskolai képzése folyik.
Állandó rendezvényeik: Anyák napja, Roma Kulturális és Sportnap, Hétvége a 
másság jegyében, gyermeknap, Cigány Holocaust megemlékezés, 
mikulásünnepség, karácsonyi ünnepség, Nemzetiségi Nap, öregek karácsonyi 
fenyőünnepsége, és a Szeretet Mindenkié.
Az intézmény udvari kőépületének két termében került elhelyezésre a Dél-dunántúli 
Cigány Közgyűjtemény a 20. századi cigány képzőművészeti, cigány hagyományos 
mesterségek (kosárfonás, fafaragás) gyűjtemény és állandó kiállítás, a történelmi 
dokumentációs és néprajzi gyűjtemény, valamint a megközelítően 2000 kötetes 
könyvtár. Ez nagyrészt cigány származású írók és költők műveit és a cigányságról 
szóló néprajzi, történelmi, szociológiai, zenei témájú irodalmat, folyóiratokat 
tartalmazza. A könyvtár kivételével a gyűjtemény, a megnőtt férőhely igény miatt 
raktárba szorult.

Thúry György Múzeum

Nem önkormányzati intézmény, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozik 
és sajátos szakmai és közművelődési tevékenységet végez: kiállítások rendezése, 
kutatószolgálat, helytörténeti, történettudományi konferenciák szervezése, 
városkörnyéki régészeti feltárások. A Thúry György Múzeum az elmúlt években a 
látogatóbarát, a város életében aktívan részt vevő, tartalmas kiállításokat, 
programokat szervező intézmény képének megformálására törekszik.

Az Emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei) című 2006. február 9-én nyílt 
állandó kiállítás továbbra is népszerű a nagykanizsaiak és a városba látogatók 
körében. A múzeum minden évben 3-4 színvonalas helytörténeti, régészeti, néprajzi 
időszaki kiállítást rendez. Önálló programjaikkal maguk is igyekeznek alternatívát 
nyújtani a város érdeklődő közönségének. A hagyományosan megrendezett 
Múzeumok Éjszakája minden évben 1800-2000 látogatót vonz. Az iskolai csoportok 
és a kanizsai családok körében közkedvelt rendezvény az évente májusban tartott 
Múzeumi Világnap és a hozzá kapcsolódó Kézműves Udvar. Az intézmény 
szakemberei a város általános- és középiskolás osztályainak rendszeresen tartanak 
rendhagyó történelem órákat, a kutatószolgálat a gazdag történeti dokumentációs 
anyagra, az adattára és a fotótárra támaszkodva több mint 200 felnőtt és diák 
kutatónak nyújt segítséget.
Az önkormányzat rendszeresen támogatja az intézmény nagyobb rendezvényeit. 
Biztosítja továbbá a diákoknak az ingyenes múzeumlátogatást azáltal, hogy a 
belépőkből kieső forrást a fenntartónak évente átadja.

2000-ben adták át a Zrínyi u. 62. sz. alatti épületét, amely a több tízezres leltározott 
gyűjtemény raktározásának gondjait csak  részben oldotta meg, mert mostanra ez is 
megtelt. A Vasemberház emeleti helyiségében kialakított kiállító termeket 2000 óta 
nem használhatja az intézmény, időszaki kiállításainak a Fő út 5. szám alatti 
múzeumépület jóval kisebb két helyisége ad helyet.

MOZI 
Az önkormányzat tulajdonát képező épületegyüttest – jelenleg Medgyaszay Ház - a 
zalaegerszegi Apolló Kft. működtette. A Kanizsa Plaza piaci erőfölénye kétségessé 
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tette létjogosultságát, ezért beszüntette működését. A gazdaságtalan működés 
következtében a Plaza filmszínház is megszűnt. Ettől az évtől vállalkozói alapon 
önkormányzati segítséggel, egy vetítőhellyel újra van filmszínház Nagykanizsán. Az 
önkormányzat 3 millió Ft-os támogatást biztosít az általános iskolai tanulók számára, 
amelyért évi kettő ingyenes előadást tekinthetnek meg.

Kanizsa Plaza
2000 decemberi átadásával megjelent a szabadidő eltöltésének egy újszerű, 
elsősorban a fiatalok által kedvelt forma.

Kanizsa Centrum  /Interspar/
Helyet biztosít – elsősorban kereskedelmi céllal – szórakoztató jellegű kulturális 
rendezvényeknek is.

TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület
A Hevesi Sándor Művelődési Központtól bérlik a helyiséget. A hagyományos 
értelemben vett tudományos ismeretterjesztés megszűnt. Jelenleg csak 
tanfolyamokat szerveznek, így nem a feladatának megfelelően működik.

Kulturális vállalkozások
A városban működő egyes vállalatok és multinacionális cégek (Plaza, Tesco, 
Kanizsa Centrum-Interspar) olyan szórakoztató kulturális programokat szerveznek, 
amelyekkel a saját dolgozóik mellett megszólítják a város lakosságát is.
Eltérően az önkormányzati intézmények által szervezett kulturális programoktól, 
ezeken a rendezvényeken a nagyobb gazdasági potenciál birtokában mind a 
szervezés, mind a lebonyolítás - különösen multinacionális cégek esetén -
elsősorban piaci alapokon történik. Ugyanez vonatkozik a városban működő egyéb 
kulturális vállalkozásokra (Héliosz-N Műsoriroda Rendezvényszervező és 
szolgáltató Kft., Ludvig Nemzetközi Művésztelep, Cserfői Jazzland), amelyektől az 
önkormányzat és az intézmények gyakran rendelnek meg speciális eszközrendszert 
igénylő szolgáltatást.

GALÉRIÁK

Egry József Galéria
A város tulajdonában lévő épületet a MOL Rt. Szálloda és Üdültetési Üzletága 
tartotta fenn. A galériát nagykanizsai iparművész vezeti vállalkozási alapon és 
elsősorban kanizsai, valamint városkörnyéki művészeknek biztosít bemutatkozási 
lehetőséget. 

Petró Galéria
A magánvállalkozásban létrejött galéria esztétikus környezetével, gazdag kiállítási 
anyagával és színes irodalmi és egyéb kulturális programjaival, az értelmiség egyik 
kedvelt társasági központja lett.
Néhány a neves kiállítók közül: Borsos Miklós, Melocco Miklós, Szurcsik József, 
Gross Arnold, Reich Károly, Artner Margit és Budai Mihály.
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Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállítóterme
Havi rendszerességgel szerveznek kiállításokat. Évente egy alkalommal 
nagykanizsai képző- és iparművészek csoportosan is kiállítanak.
Néhány kiállító a legsikeresebbek közül 2009-ben: Papp Iván festőművész 
emlékkiállítása, Kustár Zsuzsa iparművész kiállítása, Amatőr Országos Képző- és 
Iparművészeti Tárlat Zala Megyei kiállítása Kanizsa Folt- kézműves kiállítás, 
Fényecset-természetfotó kiállítás, 31. ÉLETÜNK Országos Fotópályázat kiállítása.

Hevesi Sándor Általános Iskola
Havi rendszerességgel az esti órákban szerveznek kiállításokat. Jelentős szerepet 
kap ez által a tanulók vizuális nevelésének és esztétikai szemléletének fejlesztése 
és fejlődése.
A többnyire teltházas rendezvények, a keleti városrészből is számos látogatót 
vonzanak.

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
Kiállításaikat havi rendszerességgel nyitják az 5. vagy a 6. óra utáni szünetben. Az 
emeleti aulában lévő galériájuk nagyban hozzájárul a tanulók esztétikai 
neveléséhez, szerves része az intézmény pedagógiai programjának.

Kórház, Sebészet Erdős László Galéria
Havi rendszerességgel elsősorban a betegek érdekében működik.

„Hiány” Galéria
A Batthyány Lajos Gimnáziumban működő galéria esetlegesen, rendszertelenül 
szervez kiállítást.

Zsigmondy-Széchenyi Galéria
Havi rendszerességgel, elsősorban a tanulók számára működik.

Valamennyi általános iskola aulájáman mini galéria található.

7. A VÁROSBAN MŰKÖDŐ EGYHÁZAK ÉS INTÉZMÉNYEIK

Történelmi egyházak:
Római Katolikus Egyház:
 Jézus Szíve Plébánia
 Sarlós Boldogasszony Plébánia
 Szent Imre Plébánia
 Szent József Plébánia
 Miklósfai Plébánia
 Református Egyházközség
 Evangélikus Egyházközség
 Izraelita Hitközség

Vallási közösségek:
 Hetednapos Adventista Közösség
 Hit Gyülekezet
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 Jehova Tanúi

A rendszerváltást követően az egyházak jelentős történelmi múlttal rendelkező 
kulturális közösségei újjászerveződtek, s ma már ismét kiemelkedő szerepet töltenek 
be a város közművelődésének életében. 
Szakrális jellegüknél fogva tömegeket szólítanak meg, értékteremtők és 
eredményesen működnek.

A templomokban megtartott fontosabb rendezvények:
Római Katolikus Egyház: oktatási intézmények karácsonyi hangversenyei, vallási    

közösségek, civil szervezetek előadásai, koncertjei. 
Református Egyház: Kanizsai Esték előadássorozat.
Evangélikus Egyház: Finnországból érkező vendégművészek koncertjei.
                                  Szeretet-vendégségek egyházi műsorokkal és kézműves            

foglalkozásokkal

8. CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK

Ahogy az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv. megszületett, városunkban is mozgásba
lendültek a különböző érdekcsoportok és az érdeklődési körüknek megfelelően 
különböző alapcéllal létrejöttek a civil szervezetek. Az elmúlt években több új 
közösség szerveződött, közülük jelentős számban olyanok, amelyek célul tűzték ki a 
kulturális értékek feltárását, megőrzését, a hagyományok ápolását, a polgárok 
érdekérvényesítését.
A civil szervezetekkel szemben támasztott elvárás, hogy megerősödve egyre több 
állami feladatot vegyenek át, ez ma még csak részben teljesül. Lehetséges, hogy 
idővel alkalmasak lesznek egyes feladat-együttesek ellátására, ma viszont sokan 
abban a tévedésben vannak, hogy az áhított jövőt összetévesztik a valósággal. Bár 
egyes civil szervezetek az elmúlt 10 év alatt elő tudtak állni jó szakmai 
programokkal, mégis az a jellemző, hogy a városunkban bejegyzett közel 340 
(ebből: 130 alapítvány és 210 egyesület) civil szervezetből alig 50-60 % működik 
ténylegesen. A többiek névleg léteznek, vagy csak a "pénzosztásnál" jelentkeznek.
A város elsősorban a közérdekében tevékenykedő szervezeteket támogatta és 
támogatja jelenleg is.
Feltétlenül említést érdemel az újonnan létrejövő, civil ernyőszervezetként is működő 
Kanizsai Civil Kerekasztal Egyesület.

9. MÉDIA

A kultúrához való hozzáférésben egyre nagyobb a média súlya, ezen belül is 
kiemelkedő a televízió és internet szerepe. Az új technikai és technológiai 
megoldások kultúrára és ahhoz kötődő szolgáltatásokra gyakorolt hatása ma még 
nehezen tervezhető, de gyors elterjedése nagy kihívások elé állítja a kultúra 
szervezőit, közvetítőit. Igényként jelentkezett a média koncepció elkészítése, 
amelyet 2010. januárban fogadhat el a Közgyűlés.

Sajtó
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A rendszerváltást követően gombamód szaporodtak a helyi újságok, szinte alig volt 
olyan nagyobb szervezet, közösség, amelyik ne kísérelte volna meg önálló lap 
kiadását. Napjainkra már letisztult a kép, egyes folyóiratok elhaltak, mások 
megerősödtek. Önálló napilap nem jött létre. A Kanizsa Dél-zalai Hetilap, mint 
önkormányzati tulajdonban lévő hetilap ingyenesen, 21.000 példányban jelenik meg 
és eljut minden családhoz.
A Szuperinfó szintén ingyenes, elsősorban reklámhordozó. 
A Kanizsa Maraton a legszínvonalasabb kereskedelmi hetilap. Aktuális cikkeivel 
információival népszerű az újságolvasók körében.
A Szuperhír internetes portál olvasóinak száma folyamatosan növekszik. Kevés 
olyan Internet- használó van a városban, aki ne ismerné, és ne olvasná blogját. Éles 
kritikával, pártsemlegesen közöl friss információkat a közélet történéseiről.
A „ritkán” megjelenő Régió Kanizsa Magazin közéleti eseményekről tájékoztat.
A helyi lapok sorában jelentősek a városban működő iskolák diáklapjai. Ezek a lapok 
népszerűek a diákok körében, tartalmuk átlépi az iskolai kereteket, gyakran 
foglalkoznak közérdekű városi témákkal, esetenként interjút készítenek helyi közéleti 
személyiségekkel.
A Zalai Hírlap, mint közéleti napilap immár külön oldalon –kellő hangsúllyal -
foglalkozik városunk eseményeivel.
Negyedévente megjelenik a Pannon Tükör című kulturális folyóirat, melyben 
kanizsai írók, költők rendszeres publikálásra kapnak lehetőséget. Ez a periódika 
főleg az értelmiségnek szól. Igényes és színes tartalmával túlnőtte Zala megye 
határait. Az önkormányzat rendszeres támogatást biztosít számára, a kanizsai 
vonatkozású publikációit 5 fős team segíti.

Kanizsa Televízió Kft.
Műsoruk zömmel közéleti, információs jellegű. Műsorstruktúráját, műsorszolgáltatási 
tevékenységi körét alapvetően és döntően az Országos Rádió és Televízió 
Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződés határozza meg. 
Kifejtésére - részletesebben - a média koncepcióban kerül sor.

Kanizsa Rádió
2005 decemberétől létezik, és kereskedelmi rádióként működik. 
Kifejtésére - részletesebben - a média koncepcióban kerül sor.

10. KÖNYVKIADÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata évente kb. 4.000 E Ft-ot költ helyi 
kiadványok (helytörténeti munkák (pld. Monoráfia III.), irodalmi alkotások, régészeti, 
egyéb kultúrtörténeti munkák) megjelentetésére. E művek szerzői jeles 
értelmiségiek, történészek, muzeológusok, művészek, könyvtárosok, helytörténeti 
kutatók.
2008. évben támogatott kiadványok:
 Monográfia III. kötet (előkészítése, megjelenés 2012-ben)
 Honismereti Füzetek sorozat folytatása
 Kanizsai alkotók művei (katalógusok, verseskötetek)
 Kanizsai Antológia 9-10. kötete
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11.A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS KISUGÁRZÓ 
HATÁSA

Városunk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város vonzáskörzetének 
kulturális életében is. 
Az idegenforgalomhoz köthető kulturális rendezvények túlmutatnak a térségen, és 
ezek országosan is ismert rendezvényekké váltak (Tavaszi Művészeti Fesztivál, 
Kanizsa Jazz-és Világzenei Fesztivál, Bor és Dödölle Fesztivál, Város Napja- Thúry 
György Históriás Napok, Nagykanizsai Military Nemzetközi Lovastusa Verseny, 
Csengey Dénes „Kárpát-medencei Vers-, Prózamondó és Énekelt Vers Fesztivál
. 
A testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok egyre szélesebbé válása, a kétoldalú 
kapcsolatokon keresztül megvalósuló cserelátogatások (Kovászna, Pucheim, Hirson,
Salo, Gleisdorf, Kazanlak, Togliatti stb.) jól szolgálják egymás kulturális értékeinek 
megismerését, a kultúra értékeinek őrzését, közvetítését, átadását.

12.A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK PÉNZÜGYI HÁTTERE

A közművelődési alapellátás pénzügyi hátterét több forrás biztosítja:
 a központi költségvetésből biztosított,

(normatíva a lakosságszám és a tanulólétszám alapján).
- önkormányzatok érdekeltségnövelő közművelődési és közgyűjteményi 
támogatása.

 önkormányzati támogatás (költségvetésben biztosított),
- kulturális alap
- civil szervezetek támogatása
- intézményi fenntartás költségei
- intézmények működési bevételei

(országos pályázatokban elnyert támogatások, szponzorálás, kulturális 
mecenatúra, terembérlet stb.)

- polgármesteri keret ~ 30-40 %-a
- Egyéni képviselői keret ~ 20-30 %-a
- egyéb (könyvkiadás, média, pályázati önrész, város napja stb.).

13.KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

A kultúra, mint az esélyteremtés eszköze legyen hozzáférhető mindenki számára. 
Ennek érdekében
 A közművelődéshez szükséges ellátó rendszer kiépítése a peremkerületekben 

és az intézményi koordináció - esetleg indokolt integráció - megteremtése. 
 A közösségi színtérként működő önkormányzati intézményhálózat teljes körű 

kiépítése, az épületek felújítása és új kommunikációs technikákkal való ellátása.
 A különböző kulturális feladatot ellátó intézmények, közösségi színterek és 

ellátó rendszerek többcélú funkcióra alkalmas integrált nonprofit szervezeti 
formáinak kialakítása.
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A nemzeti és helyi kulturális hagyományok és értékek megőrzése és bővítése 

Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújítása, valamint a városképet 
meghatározó létesítmények, közterületek bekapcsolása a kulturális 
ellátórendszerbe.
A legfontosabbak:
 A Zsinagóga épülete
 Volt nyomda épülete
 Az első kiskanizsai óvoda épülete
 A Nagyrác úti iskola épülete
 A nagykanizsai és kiskanizsai köztemető legjelentősebb sírjainak 

feltérképezése és védelem alá helyezése
 A Ferences –rendi kolostor felújítása
 A nagykanizsai vasúti fűtőház és mozdonyszín megmaradt épületeinek 

védelme, és vasútmúzeumi célra való megszerzése
 A Gábor Áron laktanya főépületének és képzőművészeti alkotásainak 

megmentése
 A volt József Főherceg Laktanya („citromsziget”) épületeinek és lovardájának 

megmentése, védelem alá helyezése
 A Sugár út megmaradt polgárházainak (romantikus, eklektikus, szecessziós) 

épületek védelme
 A főút megmaradt polgárházainak védelme
 A katonarét jellegzetes villaházainak védelme
 A Sétakert felújítása
 A Csónakázó tó területén rekreációs központ kialakítása
 A Romlottvár rekonstrukciója
 Kanizsai vár alapfalainak feltárása és bemutatása
 Kiskanizsai tájház kialakítása (Bajcsai u.)

A művészet kiemelt támogatása
 Tehetséggondozás

 Ösztöndíjrendszer kialakítása
 Tehetséges fiatal művészek „menedzselése” hazai és nemzetközi 

vonatkozásban testvérvárosi kapcsolatok kihasználásával.
 Művészek támogatása megrendelésekkel, pl.: Köztéri alkotások előzetesen 

elkészített szakmai program alapján, karácsonyi kiállítás és vásár.
 „Művészeti iskolák” és közösségek támogatása

 Ludvig Nemzetközi Művésztelep
 Faszobrászat – Nagykanizsai Fafaragó Egyesület
 Pannon Írók Társasága
 Takács László Irodalmi Kör
 Aranymetszés Alapítvány
 Szent Cecília Zeneiskola
 Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Művészeti Iskola



26

 Vabababa Művészeti Egyesület
 Új technikákon alapuló új művészeti területek patronálása.
 Új nemzedékek kezdetben szubkultúraként megjelenő kezdeményezéseinek 

támogatása: „ KA-ROCK” alapítvány, PANK programok

Esélyteremtés, új célcsoportok megnyerése
 Felnőttoktatás kínálatának bővítése – felnőtt - és időskorú tanulás 

népszerűsítése az egészség és hasznosságtudat megtartása érdekében. 
Kanizsai Kulturális Központ akkreditációjának megszerzése.

 A kulturális lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű 
alacsony iskolázottságú rétegeknek.

 A vidék és város közti különbség kompenzálása kistérségi együttműködéssel 
a kultúra területén.

 Követhető kulturális fogyasztási minták erősítése.

Gyermekkultúra erősítése
 Szorosabb együttműködés az iskolai és azon kívüli kulturális 

szolgáltatásokban (az iskolák továbbra is rendelkezzenek főállású szabadidő-
szervezővel).

 A gyermekkultúra intézményes feltételeinek megteremtése (gyermekház).
 A művészeti oktatás támogatása.

A kultúra gazdaságélénkítő hatásainak kihasználása
 Kulturális turizmus és ezen belül a fesztiválturizmus, borturizmus erősítése 

– Nagykanizsa és a térség arculatához, hagyományaihoz illeszkedő 
„nagyrendezvények” erősítése, illetve újak életre hívása.

A civil kezdeményezések kiemelt támogatása
Civil szervezetek felkarolása, infrastrukturális feltételek megteremtése. Civil 
szervezetekkel szembeni követelményünk, hogy folyamatosan – immár 
megerősödve – egyre több állami feladatot vegyenek át.

A könyvtári szolgáltatás minőségeinek megtartása, akciók a könyvtárhasználat, 
olvasás népszerűsítésére. Digitális könyvtárszolgáltatás kiterjesztése, 
www.nagykar.hu bővítése, használóinak növelése. Kistérségi könyvtári szolgáltatás 
megerősítése.

14.MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

Kanizsai Kulturális Központ:
 Hevesi Sándor Művelődési Központ
Az intézmény megvalósult, átfogó felújítása lehetővé teszi, hogy a XXI. század 
követelményeinek megfelelő „infrastrukturális” hátterét jobban hasznosítsa. 
A közösségi terek, a kiscsoportos foglalkozások színtereit célirányosabban kell 
kialakítani. A sánci, kisfakosi és bagolai közösségi tér további működését át kell 
tekinteni. Amennyiben igény jelentkezik, a helyi civil szervezetnek át kell adni az 
intézményt működtetésre.
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A létkultúra közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat 
színvonalát emelni kell, a jelenlegi szakmai tevékenység jó színvonalának 
megőrzésével. Az elveszített szponzorokat, mecénásokat újra meg kell nyerni, a 
rendezvények támogatása érdekében. A saját bevételek növelése elengedhetetlen. 

Feladat: A bevétel növelése érdekében szponzori, mecénási lista kerüljön 
összeállításra, melyről a közgyűlést tájékoztassa a szeptemberi soros 
ülésen. A sánci, kisfakosi és bagolai közösségi tér működtetésébe civil 
szervezetek bevonására program kerüljön kidolgozásra és az erre 
vonatkozó szerződéstervezet kerüljön a közgyűlés szeptemberi soros 
ülése elé. 

Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős:   Farkas Tibor Intézményvezető

 Móricz Zsigmond Művelődési Ház
A művelődési ház alaptevékenységét úgy kell meghatározni, hogy az elsősorban a 
városrész (Kiskanizsa) kulturális és rekreációs igényeit elégítse ki.
A legsürgősebb feladatok közé tartozik az épület állagának további (külső-belső 
festése) felújítása, a nyílászárók és berendezési tárgyak cseréje, valamint a 
bevételek növelése.

Feladat: A Ház működtetésére civil szervezetek bevonásával program kerüljön 
kidolgozásra és az erre vonatkozó szerződéstervezet kerüljön a 
közgyűlés szeptemberi soros ülése elé. 

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:  Farkas Tibor Intézményvezető

 Halis István Városi Könyvtár
Az új könyvtár eddigi szolgáltatási minőségét megtartva végezze tovább tervszerű 
állománygondozását és folytassa a számítógépes feldolgozást.
A digitális könyvtárfejlesztés a térségi feladat és a felsőoktatás kiszolgálása 
érdekében kiemelt feladat. A város elhunyt költőiről megemlékezve alakítsanak ki! 
emléksarkot.

Feladat:   Pék Pál és Takács László költőkről alakítsanak ki emléksarkot.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:  Czupi Gyula Igazgató

 Medgyaszay Ház
A saját bevétel növelése érdekében - megfelelő marketing tevékenységgel - növelni 
kell a csoportok befogadását és a terembérletes előadások, konferenciák számát.

Feladat:   A lehetséges célcsoportok (cégek) feltérképezése, ajánlások kipostázása
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:  Farkas Tibor Intézményvezető

 Magyar Plakát Ház és Képzőművészetek Háza
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Az állandó(Sass Brunner Erzsébet-Brunner Erzsébet, valamint Z. Soós István) 
kiállítások - népszerűsítése érdekében - külföldi utaztatásukat (Bécs, München) elő 
kell készíteni.

Feladat:   A saját bevétel növelése érdekében - megfelelő marketing 
tevékenységgel - növelni kell a kiállított anyagok hasznosíthatóságát, 
ezért az illetékes múzeumok vezetőivel fel kell venni a kapcsolatot. Az 
erre vonatkozó beszámolót a közgyűlés szeptemberi soros ülése elé kell 
terjeszteni. 

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős:  Farkas Tibor intézményvezető

 Zsinagóga
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 30.000 E Ft-ot különített el az 
épületre, amelyből a falak szigetelését és az esővíz elvezetését (csatornázását) 
kívánják megoldani. A tervezési és kivitelezési munkákkal a Kanizsaber Kft-t bízták 
meg. Mivel a tevékenység közbeszerzés alá esik, ezért jelenleg ez a folyamat zajlik.
Az eddigi eredménytelen pályázatok ellenére folytatni kell a pályázatfigyelést, és új 
pályázatokat kell kidolgozni.

Feladat:  Pályázati lehetőségek keresése, új – a teljes felújítást célzó - pályázat 
beadása

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:   Pályázati Iroda

 A Nagyrác úti iskolaegységben 
2005. június végén megszűnt az oktatás. A továbbra ott működő óvodai egység 
mellett felszabaduló helyiségek ideális teret biztosíthatnak helytörténeti, sport, és 
egyéb közgyűjtemények (iskolatörténeti, néprajzi, sport) elhelyezésére, illetve 
teleház klub létesítésére.
Célszerű lenne a működtetést „helyi” civil szervezetnek átadni, hogy a speciális 
igények, helyi szinten valósulhassanak meg. 

Feladat:  Az épület hasznosításával kapcsolatos igények felmérése a helyi civil     
szervezetek körében és a közgyűlés elé terjesztése.

Határidő:  2010. augusztus 31.
Felelős:    Farkas Tibor intézményvezető

A városban működő nem önkormányzati intézményekkel kapcsolatos feladatok
 A helyi intézmények és szervezetek közötti koordináció megvalósítása.
 A kultúraközvetítés tervszerűségének kialakítása révén – azonos műfajon belül -

kell kiküszöbölni a párhuzamos rendezvényeket és a kulturális túlkínálatot.
 Önállóságuk figyelembe vételével nagyobb gondot kell fordítani országos hírű 

amatőr együttesek népszerűsítésére, menedzselésére és támogatására.
 A kölcsönös igények és lehetőségek függvényében az önkormányzati támogatás 

és szolgáltatás ellentételezésére közművelődési megállapodásokat kell kötni.
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Feladat: A Kanizsai Kulturális Központ igazgatója vezetésével minden hónapban 
program egyeztetéseket kell tartani

Határidő: Folyamatos
Felelős:  Farkas Ferenc igazgató

 Civil szervezetek, közösségek
Továbbra is támogatni kell az értékteremtő kezdeményezéseket. A kiemelt (oktatási, 
kulturális és sport témakörökben) civil szervezeteknek továbbra is külön alapot kell 
biztosítani.

Feladat:  Civil kontroll erősítése a koncepció kidolgozásánál.
Határidő: Folyamatos
Felelős:  Civil Fórum Egyesület, Nagykanizsai Közművelődési Tanács

 Írott sajtó
A jövőben is támogatni kell a Kanizsa Dél-zalai Hetilapot, biztosítva ezzel, hogy 
hetente térítésmentesen hozzájuthasson minden család.
A Pannon Tükör című kulturális folyóirat további támogatása indokolt, erősíteni kell 
viszont a „kanizsai vonatkozású” megjelenéseket.

Feladat:  A Pannon Tükör támogatása a kanizsai megjelenések arányában      
Határidő: Folyamatos
Felelős:   Kardos Ferenc, a szerkesztőbizottságba Nagykanizsáról delegált személy

 Könyvkiadás
Továbbra is kiemelten és folyamatosan szükséges támogatni a városról megjelenő 
helytörténeti kiadványokat, versesköteteket, képző- és iparművészeinket bemutató 
katalógusokat, valamint kiemelt megyei és országos műveket. 
Könyv- és folyóirat támogatása:

 Monográfia III. kötet (megjelenés 2012.)
 Honismereti Füzetek sorozat folytatása
 Kanizsai alkotók művei (katalógusok, verseskötetek)
 Pannon Tükör kulturális folyóirat 
 Kanizsai Antológia további köteteinek kiadása

Feladat:   Csak az értéket képviselő művek kaphassanak támogatást
Határidő: Folyamatos
Felelős:  Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

 A város közművelődésének regionális és országos kisugárzó hatása
A kulturális együttműködéseket, kezdeményezéseket - különösen testvér- és 
partnervárosi szinten - anyagilag és erkölcsileg támogatni szükséges. A város 
közművelődési intézményeinek helyet és lehetőséget kell erre a célra biztosítani.

Feladat:   Meghívások a városnapi és a dödölle fesztivál rendezvényeire történjenek
Határidő: Folyamatos



30

Felelős:   Gerencsér Tibor Külkapcsolatok referense




