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

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., 
Tervező: All in One Nyomda Kft. 
A kiadó a kiadványban szereplő adatok esetleges változásából adódó károkért nem vállal felelősséget. 

Mi az izgalmasabb a Múzeumok Éjszakájában? Az, hogy késő 
este is bemehetünk múltunk emlékeit megtekinteni, vagy 
az, hogy máskor nem látható helyekre is eljuthatunk? 
Múzeumot látogatni mindig egy különleges élmény, kis fan-
táziával csodálatos történeteket eleveníthetünk fel, ma-
gunk is részeseivé tudunk válni a történelmi időknek.
Szóval bármi is vezessen bennünket ezen a napon Szolnok 
különböző múzeumaiba, bármiért is akarjuk megnézni az 
országszerte egyedülálló RepTárat, a különleges Damjanich 
Múzeumot, vagy benézni a Szigligeti Színház kulisszái mögé, 
tartalmas, lelket és közösséget építő programot választha-
tunk.
Aki teheti, vigye magával gyermekeit, unokáit, családja ap-
raját és nagyját. Higgyék el, olyan csodás kalandban lesz 
részük, mely örökké emlékezetes marad!
Kívánok mindenkinek nagyszerű szórakozást!

Szalay Ferenc
polgármester

Kedves Látogatók!

SZOLNOK A TISZA FŐVÁROSA

Múzeumok Éjszakája
2018 Szolnok
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5000 Szolnok, Hild János tér 1., Tel.: +36 (56) 514-569

A Múzeumok Éjszakáján az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban Apáti-Tóth Sándor festőmű-
vész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. 
A tárlat rendhagyó nyitvatartással, 22 óráig látogatható szombaton az Agóra galériájában.

Program:

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

Apáti-Tóth Sándor
festőművész kiállítása

10:00 – 22:00     Apáti-Tóth Sándor festőművész kiállítása
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5000 Szolnok, Kossuth tér 4., Tel.: +36 (56) 510-150,
titkarsag@djm.hu

A Damjanich János Múzeum és a Szolnoki Művésztelep közös programja, melynek megvalósítási 
helyszíne a Damjanich János Múzeum.

Program:

DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM

Családra hangolva

16:00 - 17:30   Ha dalolni támad kedved… – Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely 
műsora és közös éneklés

16:00 – 19:00    Kézműves foglalkozások gyerekek számára

16:00 – 21:00    A Szolnoki Metszőkör foglalkozása – A képzőművészeti műhely 
foglalkozásán résztvevőknek lehetőségük lesz kipróbálni a sokszorosító grafika 
egyik legizgalmasabb módszerét, a linómetszést

18:00               Virágom Együttes koncert

19:00               Fellegajtó nyitogató – Rongyszőnyeg zenekar koncertje

20:00               Marik Laura Akusztik koncert

20:20               Idők nyomai, improvizatív szvit a Szolnoki Képtárban – Zongorán 
játszik Verebes György festőművész
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5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12., Tel.: +36 (56) 230-605,
szolnoki@muvtelep.t-online.hu

A program egész ideje alatt exkluzív tárlatvezetésekkel, játékos feladatokkal és kézműves 
vásárral várják az érdeklődőket!
A programok ingyenesen látogathatóak. 
A programváltozás jogát fenntartják. 

Program:

SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP

Családra hangolva

21:00     Tiszai mesevirágok – Danyi Zsuzsanna mesemondó és Nagy Katalin Matild grafi-
kusművész előadása egy különleges könyvből, amelyben a meséket a gyermeki fantázia 
szülte

21:30     Sötétkamra Kontakt Improvizációs Műhely előadása

22:00     Az Utcán-tól az István, a király-ig. Időutazás a legendás Szörényi Levente 
dalaival – Musicum a múzeumban

Zárásként buli, tánc a Musicummal
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5000 Szolnok, Jubileum tér, MÁV óvóhely (Csomóponti Művelődési Ház mögött)

A kiállítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség által létrehozott gyűjtemény 
segítségével mutatja be a polgári lakosság háborúk és más katasztrófák elleni védekezését, a vé-
dekezés érdekében létrehozott szervezeteket, valamint azok fejlődését az 1900-as évek elejétől 
napjainkig. 
A kiállítás egy, az ’50-es évek végén épült háromszintes vasúti óvóhelyen várja a látogatókat. Maga 
az épület, az emberi létfenntartást biztosító berendezéseivel 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 napjainkban is reális veszélyhelyzetek 
leküzdéséhez rendelkezésre álló modern technikát és azok kezelését mutatják be.

Program:

ÉJSZAKAI KALAND AZ ÓVÓHELYEN

Légoltalomtól a
katasztrófavédelemig

16:00 – 02:00     Folyamatos tárlatvezetés

„Tűzoltás” - puttonyfecskendővel gyerekeknek – sötétedésig

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

A francia idegenlégió egyenruhái, ékítményei, kitüntetései – mini tárlat a bejáratnál, 
csak a Múzeumok Éjszakáján!
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5000 Szolnok, Verseghy park 1., Tel.: +36 (56) 510-850,
reserve@hoteltisza.hu

Szolnokon, a Tisza partján elterülő Verseghy Park, a Szigligeti Színház, valamint a Verseghy 
Ferenc Gimnázium közvetlen szomszédságában várja látogatóit a Tisza Szálló és Gyógyfürdő.
A szálloda és az étterem neobarokk stílusú épülete és berendezése máig őrzi a régmúlt emlékeit, 
mellyel kapcsolatosan régi titkokat tudhatnak meg azok, kik ellátogatnak hozzájuk.

Program:

HOTEL TISZA ÉTTEREM

Tények és titkok a
Tisza Szálló épületéről

18:00     Vendégfogadás

18:05     Megnyitó: Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar dékánja 

18:10     Interaktív előadás és kiállítás megtekintése 
Előadó: Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar dékánja

18:50     Program zárása 
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5000 Szolnok, Templom u. 8., Tiszaparti sétány 1., Verseghy park 7.,
Tel.: +36 (30) 213-2635

Természetes, hogy a saját házához az embernek kulcsa van: szabadon bemehet, és otthon érez-
heti magát.
A templomok is házak. Ősidők óta a közösségi élet központjai, Isten népének az otthonai. Bár 
azzal a céllal épültek, hogy a város legszélesebb nyilvánossága számára az Istennel és egymással 
való találkozás helyei legyenek, legtöbben nem mozognak bennük otthonosan. Ezzel összefügg, 
hogy nehezen találjuk az élet kisebb-nagyobb kérdéseihez a megoldást.
A Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében szeretnék ezt a kulcsot minden érdeklődőnek  a 
kezébe adni. Játékos formában betekintést engedni a belvárosi római katolikus, a református 
és az evangélikus templomba, és rajtuk keresztül a különböző keresztény közösségek életébe, 
mai gondolkodásunkat és jövőnket alapvetően meghatározó örökségünkbe a KREatív 1ház nevű 
program segítségével.
Aki elfogadja a meghívást, vállalja a kihívást és a játék során mindhárom templomban megküzd a 
feladattal, nemcsak a megoldáshoz kerülhet közelebb, hanem egy élménnyel és egy ajándékkal 
is gazdagabb lesz.

Program:

KATOLIKUS, REFORMÁTUS ÉS EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KREatív 1ház

19:00 - 23:00     3 templom 1 játék
Folyamatos betekintés a belvárosi római katolikus, a református és az evangélikus 
templomba
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5000 Szolnok, Templom u. 4., Tel.: +36 (20) 958-5708 

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 Tisza Mozi épületében ma is működő "Mártírok Templomát". 
A Múzeumok Éjszakáján bemutatásra kerülnek a legismertebb izraelita személyiségek, akik 
fáradhatatlanul küzdöttek Szolnok szellemi felemelkedéséért. 

Program:

MÁRTÍROK TEMPLOMA

Éjszaka a mártírokkal

18:00 – 22:00    Berman Dávid hitközségi elnök tárlatvezetése (folyamatosan) 
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B.A.P. Macihad Macimúzeum: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3., Tel.: +36 (70) 268-0009
Éden Madárpark: 5085 Rákóczifalva, Vasvári Pál u. 48. 

Idén már két helyszín várja a Rákóczifalvára látogatókat. A Macimúzeum varázslatos világa régi 
kastélyi hangulatot idézve mutatja be 1500 antik játékmackóját, múltszázadi pléhdoboz gyűjte-
ményét. A minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtó helyszínen, folyamatos 
tárlatvezetés mellett ismét megszólalnak a több, mint 100 éves zeneszerkezetek, de a restaurá-
tor műhely titkaiba is betekintést nyerhetnek a látogatók.

Az Éden Madárpark az állatkertekben ritkán látható ázsiai egzotikus madarak színkavalkádját kí-
nálja vendégeinek, akik a különleges szárnyasok mellett apró négylábú állatokkal is testközelbe 
kerülhetnek. 

Program:

RÁKÓCZIFALVA „A KULTÚRA SZIGETE”

B.A.P. Macihad Macimúzeum 
és Éden Madárpark

17:00 - 23:00     Méhészbemutató, játszóház, térzene, helyi termékek bemutatója 
a B.A.P. Macihad Macimúzeumban

16:00 - 21:00     Éden Madárpark 
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5000 Szolnok, Indóház u. 4-6., Tel.: +36 (56) 781-530,
reptar@reptar.hu

A RepTár, Szolnok város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely. 
Az itt található nyugdíjazott és restaurált gépek mellett ugyanis megannyi interaktív eszköz, többek 
közt 4D mozi, MiG-29-es szimulátorok kínálnak különleges élményt a látogatóknak. 
A RepTár nemcsak kiállítóhely, hanem élményeket és szórakozást kínáló tematikus park is, amely ezen 
az estén a meglévő élményelemek mellett még számtalan különleges programot tartogat látogatói 
számára. 
A Múzeumok Éjszakáján a szervezők célja úgy bemutatni a RepTárat, ahogy még nem láthatták ven-
dégeik, így egyaránt izgalmasnak ígérkezik az este annak is, aki már járt, és annak is, aki még nem 
járt náluk.
A belépés 16 órától díjmentes, az éjszakai bevetés ára 500 Ft/alkalom/fő, míg a repülős csillámteto-
válás költsége 500 Ft/fő az éjszaka során.

Program:

REPTÁR SZOLNOKI REPÜLŐMÚZEUM

Éjszakai repülés

16:00 - 20:00     Csillámtetoválás
16:00 - 20:00     Készítsd el a saját századjelvényedet!
16:00 - 20:00     Repülős filmvetítés a Konferenciateremben
16:00 - 23:00     Éjszakai bevetés a Mi-24-es harci helikopterben
21:00 - 21:30     Zseblámpás tárlatvezetés
22:00 - 22:30     Zseblámpás tárlatvezetés
23:00 - 23:30     Zseblámpás tárlatvezetés



12További részletek:www.hadkiegeszties.honvedseg.hu

www.muzej.hu












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

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezelésében lévő Szolnoki Hadkiegészítési Szakgyűjte-
mény (Sorkatonai Emlékkiállítás) 2005. július 15-én, a megyei hadkiegészítő parancsnokságok 
megalakulásának 50. évfordulója alkalmából nyílt meg. 
A gyűjtemény két állandó kiállításának és időszaki művészeti kiállításoknak ad helyet. A kiállítás 
megtekintését javasoljuk a tanuló ifjúság történelmi ismereteinek bővítéséhez, a katonai okta-
táshoz, valamint a hagyományőrző-, társadalmi – és katonai szervezeteknek.

Program:

SORKATONA MÚZEUM

Éjszakai bevetés

16:00 – 22:00     Magyar Királyi Honvéd Jászkun Hadikultúra Alapítvány
hagyományőrzőinek tárlatvezetése a Sorkatona Múzeumban

16:00 – 24:00     Katonai toborzás

16:00 – 24:00     „Fegyversimogató” – Haditechnikai eszközök bemutatása

16:00 – 24:00     MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetési Dandár és az
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének katonai ejtőernyős felszereléseinek bemutatója

16:00 – 24:00     MH Katonai Rendészeti Központ baleset helyszínelési bemutatója
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5000 Szolnok, Kossuth tér 9., Tel.: +36 (20) 282-8822,
info@sorarium.hu

Kalandozzon éjszaka az interaktív Sörmúzeumban, ahol egyedi fejlesztésű alkalmazások segítsé-
gével ismerheti meg a sör kultúrtörténetét, a sörgyártás és sörfogyasztás eszközeit. 
A Sörárium hosszabbított nyitvatartással, folyamatosan induló tárlatvezetéssel és ingyenes be-
lépéssel várja látogatóit. 
Ezen felül, helyben készített és cseh sörkülönlegességeiket is megkóstolhatják az érdeklődők.
Miután bepillantást nyertek a kulisszák mögé és kellőképpen elfáradtak az éjszakai forgatagban, 
akár kikapcsolódhatnak a Sörárium Teraszán pár finom falat és frissítő társaságában.
A Múzeumok Éjszakáján is megéri tehát útra kelni!

Program:

SÖRÁRIUM – SZOLNOKI INTERAKTÍV SÖRMÚZEUM

Sörmámor Szolnok

16:00 – 23:00     Díjtalan múzeumlátogatás és tárlatvezetés

20:00 – 21:00     Sörkóstolók helyben főzött és cseh sörkülönlegességekből
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5000 Szolnok, Szapáry u. 19., Tel.: +36 (20) 441-6049

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.
Egy időutazás alkalmával betekintést nyerhetnek a Szapáry utca múltját bemutató helytörténeti 
könyv munkálataiba is. 
Az impozáns épületek, különösen a Breuer-villa (TESZ Székház) és az Ipartestület megtekintése 
után a Wanted Cafe & Bar hangulatos teraszán egy kis meglepetéssel ér véget az éjszakai séta.

Program:

SZAPÁRY UTCA

Éjszakai utcanézés

18:00 – 22:00     Folyamatos tárlatvezetés az Ipartestületi Székházban (Szapáry utca 24. I/1.)

18:00 – 22:00     Folyamatos tárlatvezetés a TESZ Székházban (Szapáry utca 19.)

18:00                 Helytörténeti séta - Találkozó az egykori Tünde Cukrászda előtt

20:00                 Helytörténeti séta - Találkozó az egykori Tünde Cukrászda előtt
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5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 20., Tel.: +36 (56) 342-633 

A Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozat keretében a társulatnak otthont 
adó épületet bemutató, ingyenes sétára várja az érdeklődőket a Szigligeti Színház.
Június 23-án két alkalommal, 17 és 18 órakor lesz lehetőség a színház épületével és annak törté-
netével való ismerkedésre azoknak, kik a programra előzetesen regisztrálnak Szendrey Brigittá-
nál, a szendreybrigitta@gmail.com címen.

Program:

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ

Művészek "útján"

17:00     Betekintés a kulisszák mögé
Kivételesen a művészbejárótól a főbejáratig

18:00     Betekintés a kulisszák mögé
Kivételesen a művészbejárótól a főbejáratig
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5000 Szolnok, Templom u. 2., Tel.: +36 (56) 513-640,
titkarsag@djm.hu

A népi kultúrában a használati eszközök, ha már eredeti funkciójukat elvesztették, igen gyakran 
újabb szerepkörben tűntek fel. Így lett a kaszából kaszakés, nádvágó vagy rozskasza, a cipőből 
papucs, a tulipános ládából szerszámos láda vagy magtároló. 
A modern anyagok megjelenésével ez a folyamat nem állt le, csupán annyiban változott, hogy a 
gumi, a műanyag a sokadik újrahasznosítás után sem oldódik fel környezetünkben, újra szemét 
lesz belőle. Városi kultúránkban szintén megtalálható a legtöbb, falusi környezetben is jelen lévő 
eszköz, ám cseréjük gyorsabb, újrahasznosításuk pedig arányaiban lényegesen kevesebb, mint 
vidéken. Ennek eredménye a környezetünkben tapasztalható hulladékprobléma, mely a jövőben 
igen komoly kihívása lesz az emberiségnek.
A képzőművészeket is megihleti ez a téma. Nagy Kristóf szobrászművész alkotásai szórakoz-
tatóak és elgondolkodtatóak is egyben. Zsolnay László művészettörténész munkái pedig egy 
kicsit más szemszögből, de hasonló gondolatok mentén dolgozzák fel a másodlagos felhasználás 
lehetőségeit.
A kiállítás utolsó napján, a Múzeumok Éjszakáján 16 órától Benedek Csaba a kiállítás kurátora 
tart tárlatvezetést. A tárlat 22 óráig várja a látogatókat.

Program:

SZOLNOKI GALÉRIA

16:00     Benedek Csaba, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése
Újrahasznosítás a paraszti kultúrában és napjaink társadalmában 

„Szép asszonyt magáért…”
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5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3. (Vasútállomás), Tel.: +36 (1) 512-1567,
muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu

A szolnoki vasútállomáson a magyar vasút születésének 170. évfordulója alkalmából 2016-ban 
nyílt meg Kondor Balázs vasúttörténeti magángyűjtő kiállítása: Szolnoki Vasúti Almárium cím-
mel. 
A tárlat öt vasútszakmai műhely életébe ad betekintést a korhű bútorokkal, felszerelési tár-
gyakkal berendezett 1930-40-es évekbeli személypénztár, az 1950-60-as évek forgalmi irodája, 
a ’70-80-as évekbeli távírda, valamint az utazóközönség által közkedvelt Utasellátó bisztró és 
nem utolsó sorban a vasúti forgalmi-kereskedelmi oktatás helyszínének megelevenítésével. Az öt 
helyiségben közel kettőezer használati tárgy, eszköz van kiállítva nem a hagyományos múzeumi 
keretek között, hanem az adott korszak egy adott pillanatát felidéző, életszerű kompozícióban. 
A tárlat sajátossága, hogy nagyanyáink által használatos almáriumhoz hasonlóan – elsősorban a 
kiállítás védelme érdekében –, üvegen keresztül a nap bármely szakában megtekinthető. 
A Múzeumok Éjszakája program keretében kivételesen belülről is díjmentesen látogatható.

Program:

SZOLNOKI VASÚTI ALMÁRIUM

A vonat nem vár...

20:00 – 23:00     „Pénztáros képzés”

20:00 – 01:00     Komplex tárlatvezetés (minden egész órakor induló csoporttal)

20:00 – 01:00     Retro zene az Utasellátóban
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www.muzej.hu








5000 Szolnok, Tabán 24., Tel.: +36 (70) 943-5960,
titkarsag@djm.hu

A programok ingyenesen látogathatóak.
A programváltozás joga fenntartva. 

Program:

TABÁNI TÁJHÁZ

Családi csillagfényes 
éjszakák

17:00 – 18:00     Waldorf Iskola növendékeinek műsora

18:00 – 19:00     Horváthné Papp Andrea drámapedagógus interaktív
drámajátéka a családról

20:00 – 24:00     Csillagles Újlaki Csabával és növendékeivel



19További részletek:www.facebook.com/talifishteahouse 

www.muzej.hu




















5000 Szolnok, Batthyány u. 8., Tel.: +36 (20) 348-0246,
szefisz@gmail.com

A Talifish egy teaház, de mégis sokkal több annál.
Ifjúsági szórakozóhely, kortárs művészeti központ, koncerthelyszín és közművelődési színtér. A 
miniatűr galériában hónapról hónapra váltják egymást a festmény- és más kiállítások, emellett 
különféle klubok is színesítik a programot.

Program:

TALIFISH TEAHÁZ ÉS KLUB

Múlt-jelen-jövő

17:00                Művészeti képzés az ÉPFA-ban - Molnár Györgyi képzőművészeti 
munkaközösség vezető irányításával
18:00                EMLÉKEK az egykori NDK-ból - képes beszélgetés Volter Józseffel, talk show 
19:00                Ukulele koncert
19:30                Szolnok egy külföldi szemével: Fredrik Dahl (Svédország), talk show
20:30                Sanzonok - Tamási Péter
21:00                Retro kvíz 
21:30                Karaoke - régi és mai slágerek felcsendülésével

17:00 – 23:00     Játsszunk együtt! - Retro és mai társasjátékok
17:00 – 21:00     Hennafestés - az ÉPFA dekoratőr szak diákjaival

Folyamatos programok (A programváltoztatás joga fenntartva):
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www.muzej.hu




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

80 év telt el azóta, hogy a náci rezsim egyértelműen betiltotta az úgynevezett "degenerált" 
művészetet, amely "kozmopolita és kommunista" volt. 
1937-ben nyilvánosan megbélyegezték, egyidejűleg Hitler parancsára elkobozták az ókori és 
klasszikus műalkotásokat, olyan remekműveket, melyek a Linz Louvre-i képei.
Ez a dokumentumfilm több történetet mesél el. Mindegyik három nagy kiállítás körül forog, 
amely az emberi és művészi elbeszélések sorozatának kiindulópontja.
A náci rezsim Münchenben összesen 650 műtárgyat foglalt le, melyet 32 német múzeumból és 
magángyűjtők otthonából vettek le. Ezeknek a műtárgyaknak a hányatott útjáról és történetéről 
"mesél" ez a játékfilmeket megszégyenítően izgalmas és érdekes film, mely Olaszországban már-
is az egyik legsikeresebb film 2018-ban.
A TISZApART MOZI kávézójában „Képek a Tisza mozi múltjából” kiállítás június 01. és június 30. 
között látogatható, naponta 15 órától.

Program:

TISZAPART MOZI

HITLER KONTRA PICASSO

22:00     HITLER KONTRA PICASSO színes, feliratos, olasz-francia-német dokumentumfilm, 90’  
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www.muzej.hu















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

A Verseghy Ferenc Könyvtár rendkívüli nyitvatartással, 17 órától egészen 22 óráig várja látogatóit 
a Múzeumok Éjszakáján. 
Már pár ecsetvonás is segít abban, hogy oldódjanak feszültségeink…
Tokajiné Fodor Szilvia művészetterapeuta által vezetett művészetterápiás foglalkozás során irodal-
mi művek és zeneművek által inspirált alkotómunka folyik. Ebből kaphat ízelítőt minden érdeklő-
dő, aki ellátogat a Verseghy Ferenc Könyvtárba.
Érdekli, hogy mi történik a zárt ajtók mögött? Amit még sosem látott. Most betekinthet a könyvtári 
munka rejtelmeibe is.
Sőt, önállóan is felfedezheti a könyvtárat okostelefonja segítségével egy QR-kód vadászat közben.
Ne feledje: 2018. június 23. Múzeumok Éjszakája. Verseghy Ferenc Könyvtár. 

Program:

VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR

Nappal zárva, este nyitva!

18:00     Tündér Ilona és Árgyélus zenés bábjáték a Minerva bábcsoport és a
Sodrás Népzenei kisegyüttes közreműködésével
18:00     Szent Iván éjszakája, avagy a bennünk élő tűz a művészetterápia tükrében
18:00     A könyv útja – könyvtári családi túra
18:30     Sodrás Táncház
19:00     Szent Iván éjszakája, avagy a bennünk élő tűz a művészetterápia tükrében
20:00     Szent Iván éjszakája, avagy a bennünk élő tűz a művészetterápia tükrében
20:00     A könyv útja – könyvtári családi túra



22További részletek:www.gordogok.hu

www.muzej.hu




gordogok@gordogok.hu

A GÖRDÖGÖK SE 25 éves civil szervezet, amely szabadidős turisztikai sporttevékenységgel fog-
lalkozik közel 100 fős tagsággal.
Tevékenységeik: 
- kerékpáros közlekedési - műszaki ismeretek bővítése 
- biztonságos kerékpározást elősegítő programok (mobil KRESZ park és ügyességi pályákkal)
- túravezetés gyalogosan és kerékpárral
- túravezető képzés gyalogosoknak és kerékpárosoknak
- városismereti verseny
- tájékozódási túraverseny papír vagy GPS alapú térképekkel
- szabadidős rendezvényekhez részletes térképek készítése: park térkép, terem térkép 
- terem ill. mátrix tájékozódási versenyek 
- teszt vetélkedők interaktív SI-sportident rendszerrel 
- felvilágosítás és véleményadás túrakerékpáros és természetjárói kérdésekben

Program:

GÖRDÖGÖK SE

Bringatúra a Múzeumok 
Éjszakáján

18:30 – 22:30     Bringatúra - Gyülekező a TISZApART Mozi melletti utcában
Útvonal: TISZApART Mozi – RepTár Szolnoki Repülőmúzeum – MÁV óvóhely –
Szolnoki Vasúti Almárium – Tabáni Tájház – Hotel Tisza – Verseghy Ferenc Könyvtár – 
Damjanich János Múzeum – Sorkatona Múzeum – Sörárium
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INGYENES BUSZJÁRAT

Múzeumok Éjszakája – helyszínek:

Járatok indulása a Tiszavirág híd megállóhelyről: 
17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00

Az esemény idejére a MÁV-START Zrt. 50 %-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a vonattal történő utazáshoz. 
Az alkalmi menettérti jegy a Múzeumok Éjszakája szolnoki helyszínein érvényesíthető.

A helyszínek saját programjaikért felelnek, fenntartják a műsorváltoztatás jogát.

Pecsételtesd le a szervező part-

nereinknél átvehető menetlevelet 

minimum 4 helyszínen és dobd be a 

kihelyezett gyűjtőládákba! A játék-

ban résztvevők között ajándékcso-

magokat sorsolunk ki.
A rákóczifalvi B.A.P. Macihad Ma-

cimúzeumba és az Éden Madár-

parkba menetrend szerinti járattal 

tudnak kiutazni az érdeklődők. Az 

oda útra szóló jegyet kell megvál-

tani, a visszaút a lepecsételt me-

netjegy felmutatásával díjmentes.

Játssz velünk!
Aba-Novák Agóra
Kulturális Központ 
Damjanich János Múzeum 
Szolnoki Művésztelep 
MÁV óvóhely
Hotel Tisza Étterem
Szentháromság római
katolikus templom
Református templom
Evangélikus templom
Mártírok Temploma
B.A.P. Macihad Macimúzeum
és Éden Madárpark
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4.
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6.1.

6.2.
6.3.

7.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

RepTár Szolnoki
Repülőmúzeum
Sorkatona Múzeum
Sörárium- Szolnoki
Interaktív Sörmúzeum
Szapáry utca
Szigligeti Színház
Szolnoki Galéria
Szolnoki Vasúti Almárium
Tabáni Tájház
Talifish Teaház és Klub
TISZApART Mozi
Verseghy Ferenc Könyvtár


