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szolnok app
A szolgáltatás kiváló lehetoséget ad a városba érkezoknek arra, hogy csupán 
telefonjukat a kezükben tartva elérjék a város turisztikai kínálatát, a helyi 
idegenforgalmi vállalkozások aktuális ajánlatait és programokat. A szolgáltatás 
iOS (iPhone) és Android platformon muködo okostelefonon használható.
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Szolnok, a Tisza fovárosa nekünk az 

otthonunk, melyre büszkék vagyunk. Ez a 

gyönyöru, emberi léptéku város két folyó 

ölelésében immár közel egy évezrede létezik. 

Szolnok páratlan természeti adottságait 

kulturális életünk sokszínusége is tükrözi.  

Ezek az értékek azok, melyekért érdemes 

eljönni hozzánk, s miközben egy varázslatos 

fesztiválon szórakozunk önfeledten, 

belekóstolhatunk a tiszai emberek páratlan 

gasztronómiájába, megismerhetjük hazánk 

legszebb, s egyben legkülönlegesebb 

repülomúzeumát, hajózhatunk a Tiszán, vagy 

éppen elmerülhetünk a sörfozés rejtelmeiben 

a Sörárium pincéjében. 

Jöjjön el, ismerje meg Szolnokot, az itt élo 

embereket, szeresse meg rendezvényeinket, 

fesztiváljainkat, s töltsön el néhány kellemes 

napot a Tisza fovárosában!
Szalay Ferenc

polgármester
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Az országszerte ismert Szigligeti Színház 
egész évben izgalmas, magas színvonalú 
produkciókkal várja nemcsak a bérlettel 
rendelkezo látogatókat, de azokat is, akik 
bérletszünetes eloadásaikat kívánják 
megtekinteni. A szokásos Szilveszteri 
gálamusort évrol-évre a televízióban is 
figyelemmel kísérhetik az érdeklodok. 

A foépülettel szemben lévo, Szín-Mu-Hely 
névre keresztelt 90 férohelyes 
kamaraszínház színpada széles 
repertoárral, kísérleti eloadásokkal, kortárs 
drámákkal várja a mukedvelo közönséget.

 Szigligeti Színház
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A Helyi Termékek Vására egy olyan 
gasztronómiai program, melyet minden 
hónap második vasárnapján rendeznek 
meg az Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központban.

 
A szolnoki és Szolnok térségi, valamint 
a megye helyi termeloi, ostermeloi által 
kínált portékák között nemcsak mézeket, 
szörpöket, füstölt húsárukat, sajtokat, 
idényzöldségeket és tésztaféléket, de 
helyben készült bográcsos ételeket, 
hungarikumokat, valamint kézmuves 
termékeket, kerámiákat is 
megvásárolhatnak a látogatók.

Helyi Termékek Vására
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Szolnoki csata

íí

íí

Másfél évszázad elteltével, minden év 
március elején újra dörög az ágyú, ropog 
a sortuz és lovas vitézek vágtáznak 
Szolnokon. A Tisza partján megrendezett 
hadijáték feleleveníti az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tavaszi 
hadjáratának március 5-i ütközetét. 

A szolnoki csatát újravívja-játssza 
mintegy 200, korhu egyenruhába öltözött 
gyalogos, dragonyos és huszár. A közel 
70 perces ütközet látványosságát puskák, 
ágyúk és pisztolyok tüze, lovasroham, 
valamint karddal vívott összecsapások 
garantálják.

7www.szolnok.hu



Szolnoki Országos Vasúttörténeti 
és Vasútmodell Kiállítás

íí
íííí

íí

íí

íí
íí

A szervezok sok szeretettel várnak 
minden kedves érdeklodot március 
közepén a Szolnoki Országos 
Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállításra, 
ahol a látogatók nemcsak Szolnok város 
vasúttörténetét és a vasút 
közlekedéstörténetét, valamint az 1846-
tól napjainkig közlekedo mozdonyokat 
ismerhetik meg, hanem igazi vasutas 
ereklyéket és a hazai vasútvonalak 
kicsinyített mását is megtekinthetik, sot, 
Magyarország leghosszabb 
terepasztalát is láthatják! 
A legkisebbeket pedig Lego-terepasztal, 
szimulátorok, kézmuves foglalkozás, 
ugrálóvár és városnézo kisvonat várja. 
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Szolnoki Utazás Kiállítás, 
Otthon és Kert Expo, Feminális

íí

Mindhárom tavaszi rendezvény 
szórakoztató családi program, 
segítség a szabadido hasznos 
eltöltéséhez, az utazás 
megtervezéséhez, a trendi, modern 
lakásfelszerelési termékek 
megismeréséhez és az egészséges 
életmódra neveléshez, s nem utolsó 
sorban a divat világában való 
könnyebb eligazodáshoz. 
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Globe Fesztivál – Országos Színjátszó Találkozó

íí
íí

íí

íí

A Globe Fesztivál a hazai 
drámapedagógiai oktatás presztízs-
rendezvényeként megalapozta Szolnok 
városának hírnevét a színjátszók 
körében, s így az ország egyik 
legrangosabb diákszínjátszó eseménye 
lett. Az áprilisi fesztiválon az eloadások 
mellett a szabadidos programok is 
helyet kapnak. 

A rendezvény gálájára meghívás alapján 
érkeznek a színjátszó csoportok és 
izgalmas, változatos mufajú 
produkciókkal állnak színpadra. 
Fantasztikus hangulatú, bensoséges 
légkör jellemzi ezt az ifjúsági 
programokkal kiegészített fesztivált.
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A klasszikus balettnek, a modern-, 
kortárs-és karaktertáncnak, valamint 
mozdulatmuvészetnek is helyet adó 
tavaszi fesztiválon az országban 
muködo alap- és középfokú muvészeti 
oktatással foglalkozó intézmények és 
amator tánccsoportok, táncmuhelyek 
csoportjai mutatják be színvonalas 
eloadásaikat. 
A fesztivál különlegessége, hogy a 
rendezvényen a Magyar Táncmuvészeti 
Foiskola növendékei is fellépnek.

Az esemény végén nemcsak az egyes 
tánckategóriákban korcsoportok szerint 
hirdetnek gyoztest, de a legjobb 
koreográfusnak járó díj is gazdára talál.

Szolnoki Táncmuvészeti Fesztivál 
és Koreográfus Verseny 

11www.szolnok.hu
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Sétarepülo hétvégék, 
Legendák a levegoben Repülonap

íí

íí

íí íí
íí

íí
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Tavasszal és osszel több napon át nyílik 
lehetosége sétarepülésre a rendezvényre 
látogatóknak a város felett különbözo 
típusú repülogépekkel. 

A látogatók számos ejtoernyos, 
murepülo és katonai bemutatót 
tekinthetnek meg.

www.szolnok.hu
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 Szolnoki Országos Néptáncfesztivál

íí

íí
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A kétévente megrendezett májusi 
fesztivál célja a korábbi alkalmak 
hagyományait követve, a néptánc-
együttesek, az alkotók számára 
muvészeti fórumot biztosítani és új 
alkotások létrejöttét ösztönözni. 

A verseny ideje alatt szabadtéri 
programok, táncház, népmuvészeti 
kirakodóvásár is várja a fesztiválra 
látogatókat.

www.szolnok.hu



Palacsintafesztivál
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A háromnapos nyár-eleji fesztivál 
helyszíne Szolnok városának kiemelkedo 
szépségu természeti értéke, az ország 
legnagyobb ökojátszótere, a Széchenyi 
Ökoturisztikai Parkerdo. A programsoro-
zat, mint nagyszabású szabadtéri, családi 
rendezvény egyaránt gondoskodik kicsik 
és nagyok minoségi szabadidotöltésérol. 

A fesztivál fo témája a palacsinta, vagyis 
az a közkedvelt édes tészta, mely 
országonként más néven és más össze-
tétellel, de világszerte kicsik és nagyok 
egyik kedvenc édessége. 
A hagyományorzo, játékos, zenés, 
kézmuves, illetve gasztronómiai 
programok mellett országosan elismert 
zenekarok élo zenei koncertjeikkel 
szórakoztatják az érdeklodoket.



ARTjáró Összmuvészeti Fesztivál
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Több mint egy évszázados, esemé-
nyekben és alkotómunkában gazdag 
történetre emlékezünk a hagyományos 
ARTjáró Összmuvészeti Fesztiválon, mely 
minden év nyarán változatos, színvonalas 
programok sokaságát vonultatja fel két 
napon keresztül Szolnok egyedülállóan 
hangulatos csodakertjében, 
kertgalériájában. 

A június végi, július eleji fesztiválon egy 
helyszínen találkozik szinte minden 
muvészeti ág: képzo-, zene-, 
színházmuvészet, irodalom, tánc; ünnepi 
kiállítások és színpadi produkciók sora 
várja az érdeklodoket, a muvésztelep 
kertje pedig remek lehetoséget biztosít 
a könnyed kikapcsolódásra is. Az este 
közeledtével sorra kigyúló fények majd’ 
minden arcra mosolyt varázsolnak, és a 
színek, hangok, illatok kavalkádja teszi 
teljessé az ünnepet.

óí



 Szolnoki Tiszavirág Fesztivál
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Közép-Magyarország egyik legnagyobb 
ingyenes kulturális kavalkádja 2006 óta 
hagyományosan ünnepli a Tisza folyó 
varázslatos természeti attrakcióját, a 
kérészek virágzását.  A közel egyhetes 
eseményt az apró rovarok nászának 
idopontjában rendezik meg. 
Az egyedülálló jelenséget számos 
kíséroprogram teszi évrol-évre még 
színesebbé, még gazdagabbá, még 
változatosabbá.



 Szolnoki Tiszavirág Fesztivál
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Pálinka- és borgasztronómiai kiállítás, 
színházi eloadások, kertmozi, 
élozenei koncertek hazai és nemzetközi 
eloadókkal, kézmuves vásár, 
„tiszavirágzás” kerékpártúra, zöldsátor és 
gyereksziget várja a fiatalokat, felnotteket, 
családokat, valamint az idosebb 
korosztályt egyaránt.



Tisza-parti Nyár
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A szolnoki nyár egyik legnagyobb esemé-
nye a Tisza-parti Nyár programsorozat, 
melynek részeként igényes szórakoztató 
musorokkal, koncertekkel és eloadásokkal 
várják a szórakozni vágyó helybélieket és a 
városba látogató turistákat egyaránt.

A programsorozat figyelembe veszi a 
különbözo korosztályok eltéro érdeklodését 
is. Mintaértéku a stílusok és fellépok válto-
zatossága, a musorok jó ízlésu ötvözése, 
a helyi és országosan ismert eloadók 
egymásmellettisége. 
A rendezvény által olyan élményt kínálnak a 
városi és a városba látogató közönségnek, 
melyben a stílusok váltakozása, 
a hagyományos és modern muvészet 
találkozása, s a generációk egymásra 
találása egyaránt megvalósul.



Séf randevú
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Július utolsó hétvégéje egy igazi varázs-
latos gasztrokulturális meglepetés, hiszen 
a 2015-ben hagyományteremto céllal 
elindított „Séf randevú” címu rendezvény 
nyitja meg kapuit. 
 
A július végi, augusztus eleji randevún az 
Aba-Novák Agóra elott nemcsak emberek, 
hanem ízek és tájak is találkoznak egy 
helyen, ahol az érdeklodok nem csupán 
egy kellemes ebédet, netán egy ízletes 
vacsorát fogyaszthatnak el, de számos 
étterem kínálatából is válogathatnak, és 
séfek által készített ételkülönlegességeket 
kóstolhatnak meg. A nívós étkek mellé 
méltó koktélok, pálinkák, borok, kézmuves 
sörök szerepelnek a kínálatban.



Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 
Muvészeti Fesztivál
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A 2012-ben hagyományteremto 
kezdeményezésként elindított Parti-túra 
fesztivál kezdettol fogva óriási közönség-
sikert arat. A nyáresti koncertek magas 
nézoszáma kétségkívül arról árulkodik, 
hogy a színvonalas komolyzenei
hangversenyek napjainkban is 
tömegeket tudnak megmozgatni.

A fesztiválon 3-4 komolyzenei koncerttel 
várják az érdeklodoket augusztusban 
– nyárbúcsúztató gyanánt - a Tiszai 
hajósok terén, melyeket különbözo 
látványelemekkel, különlegességekkel 
szeretnének mindenki számára
élménnyé varázsolni. 
A koncertsorozat alkalmával a nézok 
élvezhetik a muzsika örömeit, és rend-
kívül gazdag palettáról válogathatnak, 
melyen a filmzene és az orgonamuzsika 
mellett helyet kap a sokak által kedvelt 
operett mufaj is.

óí



FIBA 3X3 EB selejtezo
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Nyár végén egy hatalmas kosárpályává 
változik a Tiszai hajósok tere, ahol a ko-
sárlabda legnagyobb európai tehetségei 
lépnek pályára a FIBA 3x3 kosárlabda 
U18-as EB selejtezo címu rendezvény 
keretein belül. 

Közel 20 ország számos csapata vív 
küzdelmes csatát a téren felállított aré-
nában. Látványos játékkal, izgalommal, 
parázs hangulattal várja a rendezvény az 
érdeklodoket. 

óí



Örökség Világzenei Fesztivál
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Az elsoként 1996-ban megrendezett 
fesztivált minden év augusztus közepén 
a szolnoki Tisza-parton, a Tiszai hajósok 
terén rendezik meg, programja pedig 
évrol évre számos kortárs muvészeti ág 
produkciójával egészül ki. 

Az eredetileg Örökség Etnozenei, Folk 
és Folkrock Fesztivál névre keresztelt 
rendezvény nagyszínpadán egymást 
váltják a fiatal és a már nevet szerzett 
hazai világzenei eloadók, és az utóbbi 
években egyre több külföldi együttes is. 
A kisszínpadon a helyi és környékbeli 
csapatok mutatkoznak be, olykor közös 
zenére és táncra invitálva a közönséget. 
Finom falatok, zamatos pálinkák, üdíto 
sörök teszik teljessé a nyárvégi, ünnepi 
hangulatot.



 Szent István Napi Ünnepség
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1083. augusztus 20-án szentté avatták 
I. István királyt. Erre a napra emlékezve 
ünnepeljük minden évben az államalapító 
királyt és a keresztény magyar államot.
Augusztus 20-án szentmisével és az új 
kenyér felszentelésével indul az ünneplés 
Szolnokon, melyet sport és kulturális 
programok, légi, és vízi bemutató követ.
 
A nap végén sötétségbe borul a Tisza 
partja, miközben ezrek gyülekeznek a 
tuzijátékra. A látványos égi tüneményt a 
hídról a folyóba ömlo görögtuz 
koronázza.



Szolnok Napja
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Ugyan augusztus huszadikával a legtöbb 
helyen véget ér a nyár, a gondtalan 
szórakozást felváltja a készülodés az iskolai 
életre, de a mi életünkben a szeptember 
eleje nem csupán a nebulók tanévkezdését 
jelenti. 

1847. szeptember elsején adták át a 
Pest-Szolnok vasútvonalat, mely szervesen 
bekapcsolta a várost az ország 
vérkeringésébe. 
E történelmi dátum elott tiszteleg Szolnok, 
ennek a fontos eseménynek állít emléket 
a város minden év szeptember elején a 
Szolnok Napja megrendezésével, 
megemlékezéseivel, Civil Kavalkádjával, a 
Szapáry utcafesztivállal.



 Regionális Katonazenekari Fesztivál
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ííAz eloször 1996-ban életre hívott 
Regionális Katonazenekari Fesztivál 
tulajdonképpen egy, a Parti-túra szolnoki 
nyári koncertsorozat és a nyár zárásaként 
megrendezett fergeteges, 
színvonalas muzsika „egyenruhában”, 
melyre szeretettel invitálunk kicsiket és 
nagyokat egyaránt. 

Az augusztus végén, szeptember elején 
megrendezett fesztivál alkalmával a 
Magyar Honvédség zenészei látványos, 
showelemekkel színesített bemutatót 
tartanak.



Gulyásfesztivál
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A gulyás az Alföld egyik legjelleg-
zetesebb, hagyományos magyar 
népi étele. Az Alföld szívében fekvo 
városunkban 1999 óta versenyez-
hetnek a résztvevok az arany, ezüst, 
és bronzérmes gulyásért. Az Észak-
Alföldi Régió minosített rendezvényén 
fozoversenyekkel és egyéb színes 
programokkal várnak mindenkit 
szeptember második hétvégéjén 
Szolnokon, a Tiszaligetben.
A szolnoki Gulyásfesztivál 
szervezoi elhivatottak a magyar gulyás 
imázsának megorzése érdekében, 
s céljuk a gulyásfozés bemutatása 
nemcsak belföldön, de külföldön 
egyaránt. 



 Gulyásfesztivál
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A fesztiválon fontos szakmai szem-
pont, hogy ne csak a fozocsapatok és 
baráti körük igényeinek feleljenek meg 
a szervezok, hanem a látogatóként 
érkezoknek is, akiknek színpadi 
programokkal, hagyományorzo 
kézmuves bemutatókkal és 
ízletesebbnél ízletesebb ételekkel, 
italokkal kedveskednek. 
A szolnoki gulyás 2016-ban elnyerte a 
HÍR, azaz Hagyományok, Ízek, Régiók 
díjat, a gulyásfozés hagyománya a 
magyar értéktárba bekerült, ezáltal 
felterjesztésre került a hungarikum 
termékek közé.



Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál
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2013 óta minden év szeptember végén 
tiszai halászfaluvá változik a szolnoki 
Tiszai hajósok tere, ahol a Tiszai Hal 
Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál várja 
az érdeklodoket. A rendezvény célja a 
halfogyasztás népszerusítése, a tiszai 
halászat és horgászat, valamint a 
gasztronómia tradícióinak megorzése.
  
Az ingyenes fesztiválon a Tiszai hajósok 
terén és a vízparton halászkunyhóban 
várják a hálókötés, csomózás és halászati 
technikák iránt érdeklodoket a halászok 
és a horgászok, de tartanak gyermek- és 
felnott pecahorgászversenyt is, miközben 
régi receptek felhasználásával készülo 
tiszai halételek, halkolbászok és füstölt 
halak ízvilágával találkozhatnak a 
rendezvényre látogatók. 
A gyerekeket halsimogatóval, kézmuves 
játékok sokaságával is várják, de részt 
lehet venni haltelepítésben is.



 Filmfesztiválok
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A komoly hagyománnyal rendelkezo, 
kétévente osszel megrendezett 
Nemzetközi Tudományos Filmfesztiválra a 
tudományos témájú dokumentumfilmek, 
természetfilmek, animációs filmek mellett 
számos kapcsolódó programmal, zenei 
eseménnyel, kiállítással és könyvbemu-
tatóval is várják az érdeklodoket. 

A minden második év oszén megren-
dezett Nemzetközi Képzomuvészeti 
Filmfesztivál több, mint a filmek 
versenye, rangos képzomuvészeti 
kiállítások, kulturális események, valamint 
tanácskozások kapcsolódnak program-
jához. 
A filmfesztivál a mai napig lehetoséget 
biztosít országon belüli és kívüli filmes 
szakemberek találkozójára, az értékek 
cseréjére és a filmek megmérettetésére 
egyaránt.



Oszi Szolnoki Muvészeti Hetek

30 www.szolnok.hu

íí
íí

íí íí

íííí
íí

íí íí íí
íí

íí
íí

íí íí

Szolnokon mára már hagyományossá 
vált az az 1997-ben útjára indított oszi 
muvészeti programsorozat, mely híressé 
tette a várost a zenebarátok és a 
muvészetet szereto közönség körében. 
Budapest neve mellett Szolnoké is 
szerepel több világhíru muvész 
noteszában, hiszen a fováros mellett csak 
a Tisza-parti városban adtak koncertet 
Magyarországon.

Nemcsak hangversenyek, de irodalmi és 
hagyományorzo musorok is szerepelnek 
a november elejétol december elejéig 
tartó, közel egy hónapos programban, 
sot, komolyzenei koncertekkel, színházi 
eloadásokkal, népzenei estekkel és 
kiállításokkal is várják az érdeklodoket.

óí óí



 Itt-Honi Népzenei és Néptánc Találkozó
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A Szolnoki Népdalkör kezdeményezésében 
2007-ben indult útnak az Itt-Honi Népzenei 
és Néptánc Találkozó programja. 
A november végi népzenei program kituno 
színtere a térség népzenével és néptánccal 
foglalkozó csoportjai találkozásának, 
a közönség pedig színes és szórakoztató 
formában élvezheti az élo népzenét és 
néptáncot.



Csokoládé Fesztivál és Nemzetközi Csokoládé 
Találkozó és Design Napok
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A minden év november közepén 
megrendezett kiállításon és vásáron a 
csokoládékészíto mesterek nagy 
választékot sorakoztatnak fel a közkedvelt 
csokoládéktól a minoségi kategóriákig. 
A világ minden tájáról érkezo különleges-
ségek, kóstolók, csokoládégyár, csokimozi, 
kiállítás, vásár és bemutató várja a fesztiválra 
érkezoket. 

A kézmuves csokoládémanufaktúrák és 
édességkészíto mesterek bemutatkozásán 
túl nemzetközi csokoládétalálkozóval és a 
kultúra édes pillanatait bemutató 
képzomuvészeti kiállítással, filmbemutatók-
kal, improvizációs színházi produkciókkal 
kedveskednek vendégeiknek, 
a legkisebbek pedig a „Csokigyárba” is 
ellátogathatnak.



Nemzetközi Versenytánc Gála
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A tánc szerelmesei 2014 óta minden év 
november végén tekinthetik meg a hazai 
és nemzetközi táncosok részvételével 
megrendezett gálát. Az egyedülálló 
rendezvényen nemcsak a magyar és 
a nemzetközi tánckiválóságok kápráz-
tatják el a közönséget, hanem a szolnoki 
fiataloknak is kiváló lehetosége nyílik, 
hogy megmutathassák tehetségüket. Az 
esemény különlegessége, hogy a fellépo 
táncosokat a szolnoki Szimfonik Harsona 
együttes kíséri.



Adventi falu
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ííA gyorsan múló osz után a december 
beköszöntével megnyitja kapuit az 
adventi forgatag a megszépült Kossuth 
téren. A díszbe borult fotér egészen év 
végéig, december 31-ig ejti ámulatba a 
látogatókat, rénszarvasszán, fényfüzérek, 
karácsonyi dalok, betlehem és feldíszített 
fenyofa jelzi: közeleg a karácsony. 
Kézmuvesek faházakból kínált portékái 
kerülnek az ünnepi fa alá, és a sok 
szépség láttán a látogató megfeledkezik 
a hidegrol, amit a forralt bor, a frissen sült 
kenyérlángos és a kürtoskalács illata és 
íze is enyhít.



íí íí
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Felnott Gyorsasági és Parakenu Magyar Bajnokság

ííA szervezok sok szeretettel várnak 
minden kedves érdeklodot nyár végén a 
Szolnoki Holt-Tiszai Vízisport Telepen 
megrendezésre kerülo Felnott Gyorsasági 
és Parakenu Magyar Bajnokságra.

Jöjjön el és szurkoljon Ön is a magyar 
kajak-kenu sport kiválóságainak! 

óí




