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SZOLNOK, A TISZA FŐVÁROSA

Találkozzunk a Múzeumok Éjszakáján Szolnokon!

Volt már részük valaha időutazásban? Hadd tippeljek: ahogy nekem, úgy 
még maguknak sem. Engedjék meg, hogy ezúton invitáljam Önöket egy 
varázslatos utazásra, ami térben és talán időben is csodálatos helyekre 
repíti azokat, akik elegendő képzelőerővel bírnak. Ebben a sötétség 
titokzatos mivolta mellett Szolnok csaknem összes múzeuma, temploma 
és kiállítóhelye a segítségükre lesz, a múltat, a hagyományokat 
újragombolhatjuk majd többek közt olyan trendi kiállítóhelyeken, mint a 
RepTár vagy a TISZApART Mozi! A szervezők nem titkolt célja, hogy 
olyanokat is magával ragadjon június 25-én a kultúra szelleme, akik 
eddig nem feltétlenül rajongtak a szórakoztatás ezen formájáért, de 
hátha Szolnok és a térsége több mint 30 helyszínének egyikén kapnak 
egy olyan impulzust, ami mégis ebbe az irányba tereli majd őket. Hiszen 
nem csak a programok, de a közeg, a közösség is kiváló. 

Kedves Látogatók!

Szalay Ferenc
polgármester

Kiadó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata; 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Minden jog fenntartva. 
Előkészítés és szerkesztés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata; 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

A kiadó a kiadványban szereplő adatok esetleges változásából adódó károkért nem vállal felelősséget.

5000 Szolnok, Kossuth tér 9., Tel.: +36 (56) 503-422
marketing@ph.szolnok.hu 

www.szolnok.hu

Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakája szolnoki programjai ingyenesek, de egyes szolgáltatások térítési díj ellenében
vehetők igénybe. Kérjük, érdeklődjenek a helyszínen!

További részletek:



2022.25.

5000 Szolnok, Hild János tér 1., Tel.: +36 (56) 514-569
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ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

Program: 

A térségben egyedülálló, a város kulturális közösségi életének meghatározó helyszíne az Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központ, mely nemcsak koncerteknek, előadásoknak ad otthont, hanem népszerű klubokat, képzéseket, tanfolyamokat is 
indít, s szívesen karol fel civil kezdeményezéseket. Európai színvonalú kiállítótér. 

www.agoraszolnok.huTovábbi részletek:

Megnyitó programok a Hild téren: 
16:00                 Ünnepélyes megnyitó
16:20                  Légierő Zenekar Szolnok gyepshow
18:00                 Zenés komédia színészekkel, gólyalábasokkal

Holdfény Vásár: 16.00-24.00
19:30-20:30       Lost River 
21:00-22:00       Takács Nikolas
22:00-22:30       Tűzzsonglőrök 
22:30-23:30       Szepesi akusztik 

Kísérő elemek 16 órától:
Beer and burger foodtrack kitelepülés
Városnéző kisvonat Kis Krisztián Bálint idegenvezetésével
Népi játszótér 

Beltéri programok 18 órától:
Agóra Barangoló (Előzetes regisztrációhoz kötött)
Játékok éjszakája (Társasjátékok, ping-ping, csocsó, darts)
Éjszakai kiállítások

 Agóra éjszakai kavalkád



2022.25.

5000 Szolnok, Templom u. 8., 
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BELVÁROSI SZENTHÁROMSÁG 
TEMPLOM ÉS RENDHÁZ

Program: 

A szeretet Istentől van

Szolnok város legrégibb és legjelentősebb barokk műemléke a felújított Belvárosi Szentháromság 
Templom és Rendház, amely épületvezetésekkel várja az érdeklődőket. 

www.facebook.com/szolkat

18:00 Szentmise

Tel.: +36 (56) 796-009, www.szolkat.hu

További részletek:

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 órai kezdettel épületvezetések indulnak, melyekre az info@szolkat.hu 
e-mail címen lehet jelentkezni.



2022.25.

15:00 Még egy sor medve… Tayler Patrick kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond: Dr. Horváth 
László igazgató. Megnyitja: Dr. Pataki Gábor művészettörténész, az ELKH BTK MI tudományos 
főmunkatársa, az Új Művészet vezető szerkesztője 

17:00 A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Tér-Zene hangversenye

Vezetett látogatás a múzeum könyvtárában

'L1-EST UNPLUGGED' Metro Action - Előadók: Koroknai Zsolt, Ladjánszki Márta, Varga Zsolt
(Köszönjük Magyarország! program)

18:00

17:00

'L1-EST UNPLUGGED' Györke Tímea: Párhuzamok – improvizáció hangokkal és mozdulatokkal
(Koncepció/tánc: Györke Tímea, Zene: Szabó Sándor) (Köszönjük Magyarország! program)

18:30

Újrahasznosítás a paraszti kultúrában és napjaink társadalmában – Benedek Csaba néprajz-
kutató előadása

19:00

Vezetett látogatás a múzeum könyvtárában (Előzetes regisztráció alapján)19:00

Két zseni a világháborúk árnyékában: Aba-Novák és Borbereki – Pogány Gábor Benő
Munkácsy-díjas szobrászművész előadása (Szolnoki Képtár)

19:00

5000 Szolnok, Kossuth tér 4., Tel.: +36 (56) 510-150,  titkarsag@djm.hu
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DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM

Program: 

www.djm.hu

Édes éjszaka a múzeumban

További részletek:



2022.25.

Postum – Verebes György Munkácsy-díjas festőművész koncertje (Szolnoki Képtár)

 

 

19:30

20:00

21:00

21:30

22:00

22:30

23:30

00:00

+ Keresd műalkotás - hasonmásodat! egész napos programelem a Szolnoki Képtárban
+ Tematikus vezetések az állandó kiállításokban
+ Játszóház (16-20 óra: földszinti kiállítótér)

5000 Szolnok, Kossuth tér 4., Tel.: +36 (56) 510-150,  titkarsag@djm.hu
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Program: 

www.djm.huTovábbi részletek:

DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM

Édes éjszaka a múzeumban

Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely

Tárlatvezetés az Élők háza, holtak hazája című állandó régészeti kiállításban

Kanizsa Georgina - Lamm Dávid duó (Köszönjük Magyarország! program)

Tárlatvezetés az Alföldi szecesszió című kiállításban Brunner Attilával, a kiállítás kurátorával
és Gulyás Katalinnal, a Damjanich János Múzeum történészével

Kanizsa Georgina - Lamm Dávid duó (Köszönjük Magyarország! program)

Vezetett látogatás a múzeum könyvtárában (Előzetes regisztráció alapján)

Tayler Patrick alkotói tárlatvezetése a Még egy sor medve... című kiállításban 
édes meglepetéssel



2022.25.

16:00-01:00 Folyamatos tárlatvezetés

A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatható kiállítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Vé-
delmi Szövetség által létrehozott gyűjtemény segítségével mutatja be a polgári lakosság háborúk
és más katasztrófák elleni védekezését és az ennek érdekében létrehozott szervezeteket, valamint
azok fejlődését az 1900-as évek elejétől napjainkig. A kiállítás egy, az '50-es évek végén épült három-
szintes vasúti óvóhelyen várja a látogatókat. Maga az épület, az emberi létfenntartást biztosító be-
rendezéseivel is „kiállítási tárgy”. A látogatók számára ez valódi időutazás, korabeli berendezések,
eszközök idézik fel a rettegett háborús légicsapások időszakát. Megszólalnak a szirénák, felölthető
a menekülőkámzsa, gázálarc, és a látogatókra boruló sötétségben, a két és félméteres falak közé
zárva, életre kel az elvarázsolt labirintus. A kijáratnál a katasztrófavédelem munkatársai a napjaink-
ban is reális veszélyhelyzetek leküzdéséhez rendelkezésre álló modern technikát és azok kezelését
mutatják be. 

5000 Szolnok, Jubileum tér, MÁV óvóhely (Csomóponti Művelődési Ház mögött) 
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ÉJSZAKAI KALAND AZ ÓVÓHELYEN
Légoltalomtól a
katasztrófavédelemig
Program: 

www.jnszmpvsz.huTovábbi részletek:

„Tűzoltás” – puttonyfecskendővel gyerekeknek – sötétedésig

Mobil labor műszereinek, tevékenységének bemutatása (pl. hőkamera, ismeretlen anyag
azonosítása stb.)

Katonai egyenruhák és kitüntetések minitárlata a bejáratnál



2022.25.

11:00-12:00 Hadijáték bemutató

 A Tiszavirág gyaloghíd és a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság közötti árterület 

9

JÁSZKUN MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD HADIKULTÚRA ALAPÍTVÁNY
ÉS AZ ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

Hadijáték a Szolnoki csata emlékére

Program: 

Idén márciusban elmaradt a „Szolnoki csata”. A családok körében népszerű rendezvény - bár kissé új 
köntösbe bújtatva - 2022-ben a Múzeumok Éjszakája programok keretében várja a kilátogatókat. A katonai 
szakértők által kommentált hadijáték bemutatót követően az érdeklődők megtekinthetik a korabeli 
felszereléseket, ruházatokat, fegyvereket. 



Az első zsidó imaház a Csarnok utcában, a későbbi Pelikán Szálloda helyén épült az 1850-es években. 
1899-ben adták át az új zsinagógát (ma Galéria), majd 1932-ben mellette építették fel téli templom céljára a 

2022.25.

10

MÁRTÍROK TEMPLOMA

Éjszaka a mártírokkal

18:00 – 22:00    

Program: 

www.mazsihisz.hu

5000 Szolnok, Templom u. 4., Tel.: +36 (20) 958-5708 

További részletek:

Berman Dávid hitközségi elnök tárlatvezetése (folyamatosan) 

A Múzeumok Éjszakáján bemutatják a legismertebb izraelita személyiségeket, akik fáradhatatlanul 
küzdöttek Szolnok szellemi felemelkedéséért. 



2022.25.
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17:00, 19:00, 21:00 órai kezdettel csoportos vezetés indul a Kőrösi út 1-3. alatti főbejárattól  

A látogatók a muzeális értékek mellett betekinthetnek a vasúti járművek javítását végző üzem működésébe 
és ritkábban látható érdekességeibe. Az érdeklődők megnézhetik a felújított, több mint 115 éves, muzeális 
értékű víztornyot vagy a kevésbé közismert óvóhelyet, továbbá bepillantást nyerhetnek az IC+ kocsik 
összeszerelésébe, valamint megnézhetik a régi, üzemen kívüli kovácsműhelyt.
A látogatások szakszerű kísérettel történnek. A csoportok 17:00, 19:00 és 21:00 órakor indulnak a Kőrösi út 1-
3. sz. alatti főbejárattól. Egy-egy túra megközelítőleg 1 órát vesz igénybe. A program előzetes regisztrációt 
követően ingyenesen látogatható. Kiskorú gyermekek csak felnőtt hozzátartozóval (kísérővel) jöhetnek. A 
programon résztvevők számára a hang-, fénykép- és videofelvétel készítése nem megengedett.

MÁV VAGON VASÚTI JÁRMŰ GYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ KFT.

Séta a járműjavítóban

A program előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a kommunikacio@mav-vagon.hu e-mail címen a 
látogatók nevének és elérhetőségének megadásával lehet legkésőbb 2022. június 21-ig.

5000 Szolnok, Kőrösi u. 1-3., kommunikacio@mav-vagon.hu 

Program: 



2022.25.

MILLÉRI SZABADTÉRI KIÁLLÍTÓHELY

5000 Szolnok, Millér, 

Az egykor jelentős vízfolyás, ma belvízi főcsatorna, a Millér tiszai torkolatánál ma vízügyi gépeket 
bemutató kiállítóhely működik.
A Szabadtéri Vízügyi Kiállítóhely jellegét tekintve szakgyűjtemény. A múzeum fő látványossága az 1862-ben 
épült zsilip és az 1885-ben kiépített szivattyútelep.
A kiállítás anyaga a Közép-Tisza-vidék vízgazdálkodásának közel 200 évét dolgozza fel. A szivattyútelep 
Röck-gyártmányú gépezete megtekinthető, s még ma is üzemképes, továbbá az eredetihez hasonló 
környezetben láthatóak a már használaton kívüli vízgazdálkodási berendezések és eszközök is.

A nyitvatartás ideje alatt a gőzgép működéséről és a kubikusok életéről szóló filmeket is megtekinthetik az 
érdeklődők.

Program: 

www.kotivizig.hu 12

17:00
19:00

Tárlatvezetés  

Tárlatvezetés  

14:00-20:00      Nyitvatartás

Tel.: +36 (30) 279-7719 

További részletek:

A Tisza és Szolnok kapcsolata



2022.25.
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NOSZTALGIA TALÁLKOZÓ A PELIKÁN PARKOLÓBAN

16:00-21:00           Veterán jármű kiállítás

Program: 

17:00-20:30           Előadások minden egész órában

Először mutatkozik be a Múzeumok Éjszakáján a Nosztalgia Találkozó. Sokan emlékezhetnek a 
rendezvényre, mely a Tiszaligetben kerül megrendezésre 2013 óta. A szervezők idén sajnos nem tudják 
megrendezni országos hírű eseményüket, azonban nem szeretnék Szolnok és környéke érdeklődő 
lakosságát veterán járműves program nélkül hagyni, így bár más formában ugyan, de bárki megnézheti a 
'60-as, '70-es és '80-as évek Magyarországára jellemző járműveit a Pelikán parkolóban.
A statikus kiállítás mellett - délutántól az éjszakába nyúlóan - mozgó járművekkel is találkozhatnak a 
látogatók a városban és az egyéb programpontok helyszínein. A rendezők a kiállításon kívül előadásokkal, 
valamint a járműveikhez illő korhű ruházatban való megjelenéssel készülnek. 

Régi járművek

www.nosztalgiatalalkozo.hu/muzeumokejszakaja2022További részletek:

5000 Szolnok, Pelikán parkoló és környezete, info@nosztalgiatalalkozo.hu 

Kiegészítő rendezvényként a Szolnok Városi Baleset-megelőzési Bizottság kerékpáros pályával és részeg
szemüveggel is készül a fiatalabbak számára.

Aki szereti a nosztalgiát, annak mindenképpen ajánljuk, hogy látogasson el a rendezvényre!



2022.25.

5000 Szolnok, Városmajor u. 57.,  Tel.: + 36 (30) 757-6665 

3D nyomtatás (látványelemekkel, nyomtatással) 

Virtuális valóság 

Telekommunikációs (mobil) fejlődés 

Elektromos közlekedés (rollertől az autóig) 

Kriptovaluta és BitCoin

Program: 

ORMOS IMRE PARK 

Élet és tudomány
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Az Ormos Imre park programján testközelből találkozhat és akár nyomtathat is 3D-nyomtatóval, 
megtapasztalhatja a virtuális valóság világát, ami mára az e-sport részévé vált. A kiállítás alatt újra 
összefuthat a mobiltelefonok világának hőskorával, de kipróbálhat egy-egy elektromos rollert vagy 
gépjárművet, sőt, bemutatásra kerül a kriptovaluta bányászat és a BitCoin is. Kicsiknek és nagyoknak 
érdekes pillanatokkal készülnek a technika világából, ha pedig belefáradtak a sok információba, a  
Mimóza kávézóban felfrissülhetnek! 

 www.tallinnalcsi.hu

E-sport testközelből (autó-szimulátor)

A számítástechnika 30 éve

Chipek mikroszkóp alatt

AR - Augmented Reality, a kiterjesztett valóság bemutatása

További részletek:

18:00-00:00



2022.25.

REPTÁR SZOLNOKI REPÜLŐMÚZEUM

Éjszakai bevetés a RepTárban

16:00-00:00
16:00-00:00
16:00-21:00

„Derítsd fel a Baglyot” elnevezésű játék, amellyel a teljes RepTár bebarangolható
Gyereksarok: tematikus kifestők, RepTáras csillámtetoválás (700 Ft)
Bevetés a RepTárban: 5 gép 4 helyszínen, beszállókártya (1.000 Ft)

16:00-16:30
18:00-18:30

Tárlatvezetés I. – Egy bevezető kör a RepTár múzeumpedagógusával
Tárlatvezetés II. – Kovács István ny.á. ezredes felhőszagú tárlatvezetése
vadászpilóta szemmel

19:00-20:30 Magnus Expedíció – A Földközi tenger körberepülése egy magyar gyártású kisgéppel:
Földi Zoltán pilóta és Hankusz Kálmán, a National Geographic fotóriporterének előadása

20:45-21:15 Tárlatvezetés III. – A Szu-22 vadászbombázó repülőgép bemutatása Lente Zoltán
századossal, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis repülőműszaki tisztjével

21:00-00:00 Mozipiknik - filmvetítés a RepTár udvarán: Airplane II.; Őrjárat az égen
21:45-22:15 Tárlatvezetés IV. – Az idén 175 éves Indóház bemutatása a RepTár múzeumpedagógusával

22:30-23:00 Tárlatvezetés V. – Séta a két Starfighter között Lente Zoltán századossal, az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis repülőműszaki tisztjével

A RepTár, Szolnok város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely. Élményeket és szórakozást 
kínáló tematikus park, amely remek kikapcsolódást kínál a repülés szerelmeseinek, családoknak és baráti 
társaságoknak. Pilótapont, 4D mozi, MiG-29 szimulátorpark, 3D karika és a csúszópálya élményelem mellett
katonai kiképzőpálya, valamint tematikus játszótér kicsik és nagyok múzeumi látogatását teszi élménydúsabbá. 

23:00-23:30 Tárlatvezetés VI. – Kovács István ny.á. ezredes felhőszagú tárlatvezetése vadászpilóta
szemmel

16:00 órától a belépés díjmentes.

5000 Szolnok, Indóház u. 4-6., Tel.: +36 (56) 781-530, reptar@reptar.hu 

Program: 

15www.reptar.hu, www.facebook.com/reptarszolnokTovábbi részletek:



2022.25.
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REFORMÁTUS TEMPLOM

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1., 

Az egyedi formavilágú SZOLNOKI REFORMÁTUS TEMPLOM Sztehlo Ottó tervei alapján az 1894. év végére 
épült fel. A neogótikus stílusú épület külső, várkastélyszerű megformálása a két 19 méter magas 
lépcsőtoronnyal eszünkbe juttatja az Istenünk menedéket nyújtó kegyelméről szóló bibliai üzenetet: 
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” (90. zsoltár 1. vers), „Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk” (46. zsoltár 2. vers). A főbejárat fölött felirat hív Isten imádására, emlékeztetve bennünket a 
templom hivatására. Belépve szabályos ötszög alaprajzú, centrális térbe jutunk, melynek középpontjában 
a templom központi toronykupolája alatt az úrasztala áll, hangsúlyozva, hogy a gyülekezet közösségében 
az Igéje és Lelke által jelen lévő Jézus Krisztus van középen, Ő az Úr. A gyülekezet az istentiszteleten Isten 
családjaként foglal helyet az oldalhajókban az úrasztala körül, s hallgatja Isten Igéjének hirdetését, amely 
az ötszög főbejárattal szemben lévő csúcsánál elhelyezkedő szószékről hangzik.
Kívülről nézve az épület titokzatos kérdést hordoz: vár vagy templom? Most mindenki maga járhat a végére 
a talánynak: június 25-én, szombaton 16 órától 19 óráig az alvó épület belülről is látható, ha pedig látni 
szeretné, ahogy felébred és élettel telik meg, jöjjön el vasárnap 10 órakor! Vár a templom!    

Program: 

Vár vagy templom? Vár a templom! 

Épületvezetés  16:00-19:00

szolnok.ref@gmail.com

További részletek: www.szolnokref.hu
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Program: 

Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének ejtőernyős felszerelés bemutatója.
A látogatók kipróbálhatják a MH 86. SZHB által kitelepített repülőgép szimulátort.

5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 5-7., Tel.: +36 (56) 505-159, nagy.istvan@mil.hu

Éjszakai bevetés
SORKATONA MÚZEUM

- Toborzó pont
- A MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár statikus fegyverzettechnikai 
  bemutatója és egy HMMWV lesz megtekinthető. 
- A II. világháború időszakát megidéző magyar katonai hagyományőrzők kiállítása és bemutatója.

16:00-23:30         Kétóránként tárlatvezetés (16:30; 18:30; 20:30; 22:30)

Kiegészítő programok a központ udvarán:

17További részletek: www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szolnoki Hadkiegészítési Szakgyűjteménye (Sorkatona Múzeum) 
2005. július 15-én, a megyei hadkiegészítő parancsnokságok megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 
nyílt meg. A gyűjtemény két állandó, két időszaki és egy művészeti kiállításnak ad helyet. 



2022.25.

Program: 

Helytörténeti séta – Találkozó az egykori Tünde Cukrászda, ma Black Cat Cafe előtt 

Túravezető: Tokai Attila urbanista

Szolnok büszkesége volt a régi Szapáry utca: tiszta, szolid és mértéktartó. Többnyire közéleti 
személyiségek, értelmiségiek és üzletemberek lakták: dr. Váczy György országgyűlési képviselő, dr. Halász 
Sándor főorvos vagy Szabó Barna újságíró. A Kádár Cukrászda, a Nemzeti Szálló, a Hitelbank és a Nerfeld-
palota elegáns miliőjével vonzotta a boldog békeidők polgárait. 
A résztvevők bejárhatják az idén 111 éves, az elmúlt évben felújított Breuer-villát, amely ma TESZ 
székházként működik.

5000 Szolnok, Szapáry u. 19., Tel.: +36 (20) 441-6049 
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18:00

SZAPÁRY UTCA

Helytörténeti séta
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5000 Szolnok, Verseghy park 7. 
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SZOLNOKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG

Ráébredés

Június 26. 

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség, a Múzeumok Éjszakája 2022. évi rendezvényeihez kapcsolódva 
június 26-án, vasárnap 10 órától "Ráébredés" címmel tart istentiszteletet templomában. Az 
istentisztelethez egy kötetlen együttlét, az ún. "Gyülekezeti kávé" csatlakozik, melynek keretében 
bemutatják a közösség történetét és életét.

Program: 

https://szolnok.lutheran.hu/content/

Istentisztelet

További részletek:

10:00
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5000 Szolnok, Templom u. 2., Tel.: +36 (56) 513-640,
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SZOLNOKI GALÉRIA
Átkelők a túlvilágra - Két gepida
temető a Közép-Tisza mentén
Program: 

djmszolnokigaleria@gmail.com

16:00-19:00          „Időutazás a gepidák korába” kézműves foglalkozás

20:00-21:30          Kérdezd a régészt! - Kötetlen hangulatú beszélgetés Tárnoki Judit régésszel

22:00-23:00          Zseblámpás tárlatvezetés F. Kovács Péterrel, az Átkelők a túlvilágra – 
                               Két gepida temető a Közép-Tisza mentén című kiállítás társkurátorával*

A gepidákról szóló tárlat, amely a kecskeméti Katona József Múzeum és a szolnoki Damjanich János Múzeum közös 
kiállítása a Tiszapüspöki, valamint a Bács-Kiskun megyei Tiszaug határában előkerült temetőket mutatja be. A látványos 
leletanyag, valamint a rekonstrukciós munkák betekintést nyújtanak az 5-6. században élt gepida közösségek 
mindennapjaiba, temetkezési szokásaiba. A kiállítás a közelmúlt régészeti, illetve antropológiai eredményeit tárja a 
látogatók elé. A kiállítótérben található múzeumpedagógia saroknak köszönhetően a gyerekek is bepillantást kaphatnak 
a régészek munkájába. 

A Szolnoki Galéria immár ötven éve a Damjanich János Múzeum kiállítóhelye. Elsősorban képzőművészeti tárlatoknak ad 
otthont az épület, azonban gyakran kerülnek megrendezésre néprajzi, történeti vagy régészeti témájú kiállítások a volt 
zsinagógában. Egészen június 25-ig, a Múzeumok Éjszakájáig két kiállítás is várja a látogatókat. Az Átkelők a túlvilágra – Két 
gepida temető a Közép-Tisza mentén című régészeti tárlat a földszinten, az épület karzatán pedig Szenes Hanna, a 
holokauszt egyik mártírjának emlékére rendezett vándorkiállítás tekinthető meg. 

A Múzeumok Éjszakája keretében a belépés díjtalan. 

* A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyre a djmszolnokigaleria@gmail.come-mail címen 
jelentkezhetnek. A kiállítótér kialakítása miatt max. 30 fő vehet részt a tárlatvezetésen. 

www.djm.huTovábbi részletek:
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5000 Szolnok, Gutenberg tér 12., Tel.: + 36 (56) 230-605 
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SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP

Szolnok talán egyik legszebb része a Zagyva mesevilágot idéző ártere és annak környéke: a szelíd folyó varázslatos világa 
csupán egy karnyújtásnyira található a belváros zsongásától. Partján, a régi vár helyén, egy hatalmas park mélyén 120 év 
óta folyamatos alkotómunka zajlik.
A kezdetektől a mai napig kiemelkedő tehetségű képzőművészek viszik hírét a Szolnoki Művésztelepnek és a város 
szellemi életének. Az itt folyó munka magas színvonalú, a hagyomány és a minőség iránti igény kötelezi az alkotókat. 
A Szolnoki Művésztelep és az egykori vár területének fejlesztésére a megyeszékhely által megalkotott átfogó 
turizmusfejlesztési stratégia részeként kerül sor. A megújulás keretében felújították a műteremlakásokat és a 
művészkertet, grafikai műteremmel és szobrász műhellyel bővült a telep, parkolók, belső utak, valamint szálláshelyek 
létesültek, s hamarosan létrejön a szakmával és a közönséggel való kapcsolattartás jegyében egy új látogatóközpont is. 

A program időtartama alatt a látogatók felfedezhetik a művésztelep kertjét is egy kötetlen séta alkalmával.

Program: 

www.szolnokimuvesztelep.com

09:00-16:00   (Kert Galéria)Vajdasági anzix című kiállítás

További részletek:

A 120 éves Szolnoki Művésztelep

10:00 Nyitott műterem - Látogatás Kecső Endre festőművész műtermében

10:30 Nyitott műterem - Látogatás Szabó György Munkácsy-díjas szobrászművész 
műtermében

Postum – Verebes György Munkácsy-díjas festőművész koncertje (Szolnoki Képtár)

 

 

19:30

Két zseni a világháborúk árnyékában: Aba-Novák és Borbereki – Pogány Gábor Benő
Munkácsy-díjas szobrászművész előadása (Szolnoki Képtár)

19:00
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5000 Szolnok, Hild János tér 1., Tel.: +36 (56) 514-569
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SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ 

Program: 

További részletek:

#fontosvagy

A Szolnoki Szigligeti Színház Törőcsik Mari művészi nagysága előtt kíván tisztelegni, felelevenítve a 
művésznő Szolnokon eltöltött éveit, valamint bemutatja a Nemzeti Színház „Tudom-e úgy, ahogyan csak én 
tudhatom” című Törőcsik Mari kiállítását, mely az Aba -Novák Agóra Kulturális Központ első emeletén lesz 
látogatható. 

Az estét megkoronázza A víg özvegy című nagyoperett 19.00 órától az Aba-Novák Agóra színháztermében, 
melyre az első 100 jelentkezőnek kínálnak lehetőséget, hogy térítésmentesen megnézhessék a produkciót.

A Hild János téren a színház fiatal művészei, Pertics Villő és Polgár Kristóf kortárs verseket mondanak. 

A regisztrációkat a jegyiroda@szigligeti.com e-mail címre várják név, cím és telefonszám feltüntetésével.

14:00           Vers a téren

16:00          Törőcsik Mari kiállítás

19:00           Lehár Ferenc: A víg özvegy
                    Rendező: Szinetár Miklós 

www.szigligeti-szinhaz.hu
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Szenvedélyünk a vasút...
Hivatás, haladás és hagyomány... 

SZOLNOKI VASÚTI ALMÁRIUM

18:00-00:00

18:00-23:00
18:00-00:00
01:00

Komplex tárlatvezetés
(folyamatos becsatlakozási lehetőséggel)

Vasúti utazási okmány készítése

Retro vasúti oktató- és propagandafilmek vetítése
Zárás

Itt látható a Múzeumok Éjszakája program keretében az Almárium gyűjteményéből az '50-60-as- és az 
1990-es évek forgalmi irodai miliője, az 1970-80-as évek állomásfőnöki irodája, az Utasellátó étterem és 
annak vezetői irodája a '70-es évek enteriőrjével, továbbá az egyedi „szocreál” iparművészeti faldísszel 
ékesített külön étterem, eredeti bútorzattal 1975-ből.

A szolnoki vasútállomáson a magyar vasút születésének 170. évfordulója alkalmából 2016-ban nyílt meg 
Kondor Balázs vasúttörténeti magángyűjtő kiállítása  Szolnoki Vasúti Almárium címmel. 
A vasútállomás utascsarnokában Magyarország egyetlen folyamatosan, a nap 24 órájában díjmentesen 
megtekinthető tárlata mellett az épület emeleti, korábbi Utasellátó éttermében működik az Almárium 
Látogató Központ, ahol  Magyarország második gőzvontatású, Pest – Szolnok között 1847. szeptember 1-
jén megnyitott vasútvonalának jubileuma alkalmából „Szolnok és a vasút kapcsolatának mementói” 
címmel állandó vasúttörténeti szakkiállítás várja a látogatókat.

5000 Szolnok, Jubileum tér  1-3. (Vasútállomás),  info@vasutialmarium.hu 

www.vasutialmarium.hu 23

Program: 

További részletek:
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Hagyományok újraGOMBolva

TABÁNI TÁJHÁZ

16:00-22:00 Kézműves bemutató és vásár
Nosztalgia-fotózás
 Labancz Borbála folyamatos tárlatvezetése

5000 Szolnok, Tabán 24., +36 (20) 422-4473,  tabanitajhaz@gmail.com

24

A Tabáni Tájház hangulata különleges. Tapasztalta már?
16 órától a belépés díjtalan. 

Program: 

www.djm.hu

A Tabán Szolnok egyik legrégebbi városrésze. Vízparti fekvésénél fogva alkalmas volt a vizet igénylő 
mesterségek művelésére, továbbá a halászatra, halászati tevékenységre. Az 1980-as években fokozatosan 
újjáépült, de kanyargós, hangulatos utcácskái őrzik egykori szerkezeti képét. A Damjanich János Múzeum 
tájháza, a Tabán 24. számú kétosztatú ház a 20. század elején épült.  A konyha és szoba berendezése az 
1930-as években már a szegényparaszti rétegnek is mintául szolgáló polgárosuló ízlést és a ház utolsó 
lakójának halász életmódját örökíti meg.

17:00-18:00           Kézműves műhely gyerekeknek

18:00-19:00           Dóczi Ilona élőszavas mesemondó mesél a gyerekeknek

19:00-20:00          Kézműves műhely felnőtteknek

16:00-17:00            David Spischak-Solo 

További részletek:

(A koncert a Köszönjük, Magyarország! program által valósul meg.)
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Szalay Zoltán 1954-től dolgozott fotóriporterként. Az ötvenes évek végétől évtizedeken keresztül főleg 
kulturális témájú képeket, sorozatokat készített, közöttük nagyon sok könnyűzenei koncertet és előadót 
megörökítő fotót is.
A Hangfoglaló Program támogatásával létrejött tárlat Szalay Zoltán rockzenei képeiből válogat, külön 
hangsúlyt fektetve a korabeli rajongók és a technikai háttér bemutatására. A kiállítás különlegességei azok 
a képek, amelyeken ismert előadók láthatók Szalay Zoltán több év különbséggel készült felvételein.

Program: 

www.tiszamozi.hu

TISZAPART MOZI

25

Június 25.

16:45             A művészet templomai – Salvador Dalí ifjúkora (12) - színes, feliratos spanyol
            ismeretterjesztő film, 65 perc, 2020

18:00             A művészet templomai – Tutanhamon: A legújabb kiállítás (12) - olasz 
            dokumentumfilm, 90 perc, 2022

Június 26.
17:00             Azok a rockzenészek - Válogatás Szalay Zoltán (1935-2017) Táncsics-díjas és 

            Pulitzer-emlékdíjas fotóriporter, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás 
            elindítójának életművéből. A kiállítást a tárlat kurátora, Bajnai Zsolt mutatja be. 

5000 Szolnok, Templom u. 4, Tel.: + 36 (56) 424-910 

Azok a Rockzenészek

További részletek:

20:00-22:00        Crescendo, funky, groovy együttes és a Sakkszakkör, akusztikus indie zenekar 
                              koncertje

A fenti filmvetítésekre a látogatók kedvezményes áron válthatnak belépőjegyet (1000 Ft/fő).
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Múzeumok Éjszakája a
toronyházban 

17:00-18:30 A szolnoki csillagászat története (Előadó: Szabó Szabolcs Zsolt)

19:00-20:00 Szolnoki csillagászati észlelések és asztrofotók a Covid ideje alatt
(Előadó: Szabó Szabolcs Zsolt)

20:00-20:45 Naplemente, tetőzés, várospanoráma

21:00-22:00 A Naprendszer varázsgömbbel (Előadó: Szabó Szabolcs Zsolt)

22:00-23:00 Űrszimuláció (Előadók: Korpás Zoltán és Szabó Szabolcs Zsolt)

23:00- Távcsövezés és észlelés a tetőről

5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet, tit.szolnok.urania@gmail.com

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják, a tetős programok csak derült időben lesznek
megrendezve.

Program: 

TIT URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ

www.facebook.com/tit.szolnok.urania

Várják a kedves látogatókat Szolnokon, a vasútállomás melletti Torony Társasház tetején a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei TIT-be, természettudományos előadásaikra. 
Felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a bejutáshoz a 179-es kapucsengőt kell megnyomni, továbbá, hogy 
az épületben csendben szabad csak közlekedni. A feljutás lifttel történik a 22. emeletig, onnan a nyíl 
irányában egy emeletet  szükséges felgyalogolni. A feljutáshoz csak a liftet szabad használni. 
A Múzeumok Éjszakája keretében a programok ingyenesen látogathatók.

26További részletek:
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VÁROSHÁZI KULTÚRA

19:00-20:00 Tárlatvezetés (Előzetes regisztráció)

21:00-22:00

Időutazás a városházán

Tárlatvezetés (Előzetes regisztráció)

Az érdeklődők a „Városházi KulTÚRA” címmel megszervezett mintegy 1 órás programon megismerhetik 
többek közt a városháza épületének történetét, bepillantást nyerhetnek azon helyiségekbe, melyek a 
mindennapokban a látogatók előtt zárva vannak, betekinthetnek a polgármesteri, alpolgármesteri 
irodákba, megismerhetik a dísztermet, a házasságkötő termet, végigsétálhatnak a folyosókon, mindezt 
Szalay Ferenc polgármester idegenvezetésével. 

A program maximális létszáma 25-25 fő. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet legkésőbb 
2022. június 20-ig várunk a marketing@ph.szolnok.hu e-mail címen. 

Ismerje meg Szolnok egyik legismertebb épületének, az 1884-ben épült, nagy múlttal rendelkező 
városházának történetét, melynek falai sok-sok érdekességet rejtenek!

5000 Szolnok, Kossuth tér 9., Tel.: +36 (56) 503-422

www.szolnok.hu 27

Program: 

További részletek:
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Nappal zárva, este nyitva!

16:30-17:00 Árgyélus és Tündér Ilona bábelőadás – Közreműködik: a Minerva bábcsoport

17:00-20:00 Szent Iván éji családi vetélkedő és társasjátékozás

17:00-20:00 Szent Iván éji szerelmi jósda – asztrológia, numerológia, kártyavetés

Akciós beiratkozás: 100 Ft.

A Verseghy Ferenc Könyvtár épületében:  

17:00 Táncház a Bokréta Népzenei Együttessel

18:00 Boszorkány szépségverseny

18:30 Szent Iván éji jelmezes felvonulás

A Verseghy Ferenc Könyvtár épülete előtt:  

19:00 Szabadtéri Quiznight

20:30 Salsa bemutató, tánctanítás és party

A program teljes időtartama alatt: Képpel írt várostörténet (Képgyűjtés, Topotéka bemutató)
Szellemes könyvek kiállítása

Program: 

VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR

28

5000, Szolnok Kossuth tér 2., Tel.: +36 (56) 510-110, titkarsag@vfmk.hu

https://vfmk.hu/, https://www.facebook.com/verseghykonyvtar/További részletek:
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Program: Akciós beiratkozás: 100 Ft.

5000, Szolnok Karczag László u. 2., Tel.: +36 (56) 523-000

HILD VIKTOR KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR - 
SZÉCHENYI-LAKÓTELEP – ZÖLD HÁZ 

https://vfmk.hu/, https://www.facebook.com/verseghykonyvtar/

14:00-18:00 A Honvéd Kulturális Egyesület szolnoki tagozatának kiállítása

Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér

15:30-17:30 A Szent Iván éji szabadulószoba vetélkedő  3 szinten, 7 állomáson nyújt izgalmas
kikapcsolódást családoknak, baráti társaságoknak. A játékra max. 5 fős csapatok 
regisztrálhatnak.

Zöld Ház előtti tér

19:30-22:00 Utazás a társastáncok világába az aranycsillagos nyári táncesten. Nosztalgikus 
hangulat, látványos koreográfiák az Aranycsillag Társastánc Klubbal.

A kultúra színei nappal és éjjel

Rendkívüli nyitvatartás és beiratkozási akció.

További részletek:
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De már nem sokáig! Eredjetek a misztikus Drakula gróf nyomába, és még ébredése előtt végezzetek vele! 
Kövessétek a vámpírok nyomait Abony helytörténeti emlékművei segítségével - amelyben összemosódik 
az evilági és természetfeletti! Gyertek az abonyi művelődési házba (Kálvin u. 1.), majd térképetek 
segítségével járjátok be az elhagyatott kúriákat, Falumúzeumot, amelyek felfedik a nagy talányt: hol 
rejtőzik a sötétség fejedelme? De vigyázzatok! Minél később indultok útnak, a kaland annál 
veszedelmesebb lesz: napnyugta után mozgolódni kezdenek a sötétség gyermekei!

DRAKULA NYOMÁBAN - Éjszakai várostúrás szabadulós játék

A XIX. század egyik legnagyobb reformja volt a vaspálya megnyitása, amely Nagy-Abony Mezővárost is 
érintette - a bécsi vonat titokzatos szállítmánya viszont lovaskocsival utazott volna tovább Erdély felé. A 
rakomány a településen rekedt és elveszett. Holt, koporsóba temetett utasa már majd' kétszáz éve 
szunnyad.

A program ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a +36 (53) 360-075-ös telefonszámon vagy 
a muvhaz@abony.hu e-mail címen lehet!

Program: 

2740 Abony, Kálvin u. 1, Tel.: +36 (53) 360-075 

ABONY
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár
és Múzeumi Kiállítóhely
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abonyinaplo@gmail.com; muko5@pr.hu



2022.25.

31

A helyi szervezetek, néptáncosok, a népdalkör és modern táncosok bemutatkozása mellett fellépnek egyéb 
szórakoztató műsorral ismert énekesek, táncosok, együttesek is. A gyerekeket ugrálóvár, körhinta, 
gyermekműsor, népi játszótér és interaktív játékok, valamint versenyek várják.

Program: 

BESENYSZÖG

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár, Danyi Gyuláné  Tel.: +36 (70) 977-5817
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15:00- Városnap

Fecskelyuki sportpálya 

kultura.besenyszog@gmail.com

A program minden korosztály számára ingyenesen látogatható.
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Program: 

Falusi lakodalmas

Valós esküvőre épülő lakodalmas vigasság

A nap folyamán egybekelt pár 18 órától hajnal 4 óráig vendégül látja a falu lakosságát egy közös 
mulatozásra.

Kóstoltatás, zenés program, Dj, zenekar, játékos tombola

Kapcsolódó programok:

Malomlátogatás
Tárlatvezetés a kúriában
Kézművesség

Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ

KENGYEL
TÉR

SÉG
I
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Program: 

Kőteleken a Tájháznál a helyi civil szervezetek közreműködésével csülökfőző közösségépítő napot
rendeznek. Az érdeklődők megtekinthetik a Tájházat, a Herbaházat és a Herbakertet.
Szintén díjmentesen látogatható a Kőteleki Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
iskolatörténeti kiállítása is. 

KŐTELEK
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Közösségépítő nap a Tájháznál
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Program: 

„A kultúra szigete” 

17:00-21:00    B.A.P. Macihad Macimúzeum ingyenes megtekintése és tárlatvezetés

Szabadság tér

17:00-20:00    Szedd magad akció a levendulásban

Katolikus templomkert (Szabadság tér)

   (A leszedett virágért adományokat szívesen fogad a Caritas helyi szervezete.)

RÁKÓCZIFALVA

B.A.P. Macihad Macimúzeum: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3., Tel.: +36 (20) 568-4463 
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Június 26.

Június 25.

18:30 - 20:00       RetroZóna

17:00 - 17:30        Land Of Music

21:00 - 22:30       Deák Bill Gyula

17:35 - 18:05        Hajdu Steve

Város napi programok a főtéren
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Program: 

MARTFŰ

Múzeumok Éjszakája Martfűn 

14:00-19:00

Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény

A Város születik című állandó tárlat interaktívan mutatja be Martfű város és a Tisza cipő történetét.
Az állandó gyűjtemény ezen a napon kiegészül régi sportmezek és relikviák kiállításával.
Rendhagyó tárlatvezetés és játékos ismerkedés a kor tárgyaival, divatjával és a gyűjtemény anyagával.

14:00-19:00
A Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteménye

A Pécskői család alföldi kerámiagyűjteményében vásárhelyi és mezőtúri míves cserépedények
mellett a paraszti élet kisbútorai és használati eszközei láthatók. A látogatók megtudhatják, milyen
szerepet töltöttek be a régmúltban és miként vannak jelen a mindennapjainkban.
Az érdeklődőket rendhagyó tárlatvezetés várja a nap folyamán.

5435 Martfű, Mártírok u. 1., Tel.: +36 (56) 450-146, 

https://www.facebook.com/martfu.varosimuvelodesikozpont

www.martfumuvhaz.hu 
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További részletek:
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14:00-18:00

Veteránjármű találkozó programjai
Helyszín: Martfű Városi Művelődési Központ előtti tér

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” – közös torna / Akadálypálya - szórakoztató ügyességi feladatok
kicsiknek és nagyoknak / Sportolj velünk! - pingpong, teke, tollaslabda / Szelfipont /
„Add tovább a kaptafát!” – váltófutóverseny /„Minden, ami erő és lóerő” – járműmustra,
IFA-húzó bemutató, karate bemutató, autósfelvonulás, járműves kaszkadőrshow / Koncert –retró
slágerek és rockabilly életérzés megidézése

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállítóterem
Csodamézes Kézművesház

14:00-18:00

Mézeskalácssütés és díszítés, bútorfestés hagyományainak megismerése és apró dísztárgyak készítése, 
valamint régi kismesterségek megjelenése új köntösben. Kézműves kirakodóvásár a nap folyamán. 
Gömöri Kézműves Társulás bemutatkozása.

Kismesterség bemutató és kézműves foglalkozás

21:00
Martfű Mozi

Ingyenes filmvetítés
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MARTFŰ

Múzeumok Éjszakája Martfűn 

További részletek:

5435 Martfű, Mártírok u. 1., Tel.: +36 (56) 450-146, www.martfumuvhaz.hu 
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Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc u. 2. 
Tel.: +36 (56) 446-047, 
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SZAJOL

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár, Faluház 
TÉR

SÉG
I
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M

10:00 Helytörténeti séta a Fő úton - érdekességek, történetek Szajolról, az emléktáblák
mentén

10:00 Tárlatvezetések az állandó kiállításokon:

Helytörténeti kiállítás
Hegedűs K. Ferenc emlékszoba
Mozis emlékek
Tűzoltószertár kiállítóhely 

16:00 Tárlatvezetések az állandó kiállításokon:

Helytörténeti kiállítás
Hegedűs K. Ferenc emlékszoba
Mozis emlékek
Tűzoltószertár kiállítóhely 

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár, Faluház 

konyvtar@szajol.hu 
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TISZAFÖLDVÁR
TÉR

SÉG
I

PRO
GRA

MTiszazugi Földrajzi Múzeum
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 

15:00 A történelem kereke fordult egyet – Településfejlesztés és átalakuló életmód a 20. 
század második felében a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltára és a Tiszazugi Földrajzi Múzeum közös kiállításmegnyitója

1984 tavaszán a Hazafias Népfront nagyszabású országfényképezési akciót indított útjára, hogy 
megörökítse Magyarország településeinek képét, a szocialista rendszer négy évtizedes fennállásának 
eredményeit. A felhíváshoz több község és város aktivistái is csatlakoztak. Tervszerűen dokumentált 
fényképsorozataikon vidéki utcák, házak, üzemek sorakoznak, egyedülálló látleletet adva hazánk 
rendszerváltozás előtti állapotáról. Az elkészült megyei felvételeket végül sehol sem mutatták be, a megyei 
levéltár vándorkiállítása enged először bepillantást a felbecsülhetetlen kortörténeti dokumentumokba.   
A Népfront képanyagát más korabeli levéltári forrásokkal, az Állami Építőipari Vállalat fotóival és a helyi 
sajtóval egészítették ki. A tematikus válogatás célja, hogy felvillantsa a késő Kádár-kor vidéki miliőit, a 
településfejlesztés jellegzetes vonásait, s ezen túlmenően az itt élők hétköznapjainak, életmódjának 
fényképeken is megragadható változásait. A levéltár kiállítását a Tiszazugi Földrajzi Múzeum saját 
gyűjteménye teszi teljesebbé.

A szervezők kérik látogatóikat, hogy hozzanak magukkal egy-egy épületet ábrázoló, illetve más, 
helytörténeti szempontból érdekes régi fényképet, vagy iratot, amelyet digitalizálva a levéltár és a 
múzeum megőrizhet az utókornak, a jövő történészeinek!

Tiszazugi Földrajzi Múzeum: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u. 101., Tel.: +36 (56) 470-135 
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5052 Újszász, Szabadság tér 1.
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Városi Művelődési Ház 

16:00-17:00 "Színek és arcok" -  Barta Anikó amatőr festőművész kiállításmegnyitója
Megnyitja: Kovács Tibor rádiós műsorvezető

18:00- A művelődési ház titka - Szabadulószoba
A szervezők 2-5 fős csapatok jelentkezését várják!
Jelentkezni a +36 (56) 366-401-es telefonszámon, a muvhaz@ujszasz.hu vagy a 
Városi Művelődési Ház Facebook oldalán lehet. 
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ÚJSZÁSZ

mailto:muvhaz@ujszasz.hu




16. Szolnoki Evangélikus Egyházközség

18. Szolnoki Művésztelep

7. MÁV óvóhely

2. Belvárosi Szentháromság Templom
    és Rendház

12. Református templom

6. Mártírok Temploma

13. RepTár Szolnoki Repülőmúzeum

14. Sorkatona Múzeum
15. Szapáry utca

17. Szolnoki Galéria

20. Szolnoki Vasúti Almárium
21. Tabáni Tájház
22. TISZApART Mozi

1. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

23. TIT Uránia Csillagvizsgáló

25. Verseghy Ferenc Könyvtár

8. MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft. 
9. Milléri Vízügyi Kiállítóhely

19. Szolnoki Szigligeti Színház

11. Ormos Imre park

24. Városháza

Játssz velünk!

Részletek a helyszíneken!

Pecsételtesd le a 

szervező partnereinknél 

átvehető menetlevelet 

minimum 5 helyszínen és 

dobd be a kihelyezett 

gyűjtőládákba!

A játékban részt vevők 

között 3 db okostelefont 

sorsolunk ki. 

Járatok indulása az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ elől:

4. Hadijáték

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

5. Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér

10. Nosztalgia Találkozó

3. Damjanich János Múzeum

A helyszínek saját programjaikért felelnek,
fenntartják a műsorváltozás jogát.
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INGYENES VÁROSNÉZŐ KISVONAT
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Múzeumok Éjszakája - szolnoki helyszínek:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

