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A szolgáltatás kiváló lehetőséget ad a városba érkezőknek arra, hogy csupán tele-
fonjukat a kezükben tartva elérjék a város turisztikai kínálatát, a helyi idegenforgalmi 
vál lalkozások aktuál is ajánlatait és a programokat. A szolgáltatás iOS (iPhone) és 
Android platformon működő okostelefonon használható.

Kiadó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Minden jog fenntartva.
Előkészítés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
Szerkesztő: Városmarketing és Turisztikai Osztály. Fotók: Lescsinszky Zoltán, Sámson Réka. Térkép: Volánbusz Zrt. 
A kiadványban szereplő fotók és egyedi grafikai megoldások jogvédelem alatt állnak, azokat kiemelni, más 
célra felhasználni kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével szabad. 
A kiadó a kiadványban szereplő adatok esetleges változásából adódó károkért nem vállal felelősséget. 
Kézirat lezárása: 2020. 03. 17.
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Szolnok hazánk egyik legdinamikusabban 
fejlődő megyeszékhelye. Az elmúlt év-  
tizedben jelentősen megújult, gazda-
ságát emelkedő pályára állító városunk 
a magyar sport egyik fellegvára, emellett 
jelentős kulturális és közlekedési központ. 
A hozzánk érkező vendégeket a RepTár 
Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum, a 
Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum, 
valamint megannyi színvonalas program 
és attrakció várja egész évben. Számos 
olyan fejlesztés áll előttünk, melyek 
alapvetően határozzák majd meg a város 
arculatát és bővítik turisztikai kínálatát. 
Olyan iránytűt készítettünk, mely pontos 
kalauza lehet bárkinek, ki nálunk rövidebb 
vagy hosszabb időt szeretne eltölteni. 
A kiadvány, amit a kezében tart, egyszerre 
informál és ad hasznos tanácsot, s 
közben megmutatja mindazt a szépséget, 
ami városunkat jellemzi, s melyre mi 
szolnokiak oly büszkék vagyunk. 
Kívánom, hogy érezze jól magát váro -
sunkban, talál ja meg az Önnek tetsző 
programot, s találkozzunk minél hama-
rabb újra itt , a Tisza fővárosában! 

Szalay Ferenc 
polgármester

in
fo
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k Központi segélyhívó

1 1 2

Pontos idő
1 8 0

Autóklub segélyhívó
1 8 8

Rendőrség
1 0 7

Mentők
1 0 4

Tűzoltók
1 0 5
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A tiszavirág egyetlen dala

Járd a táncot, szédült kedves!
Víz tükrén forogj, lebegj!
Szívd az élet mámorával 
tele szíved, és rebegj
hálaimát életedért,
ezért a kis semmiért.
Egy jó tanács: „élj a mának!”-
majd megérted, hogy miért.
Gyorsan, gyorsan! Fel a napba, 
ameddig még van idő!
Hisz’ neked csak jelened van, 
nem talál itt a jövő.
Csak pár óra, csak egy hullám, 
Csak egy nagy csodálkozás
- szólnál, de a táncnak vége-, 
csak forgás… csak zuhanás…

sanzsan

A tiszavirágzás maga a rejtély, az izgalom, a leírhatatlan varázslat, misztérium. A ritka, évenként egyszeri jelenség alig egy-két hétig tart 
csupán, a kérészek víz alatti lárváiból kikelő rovarok a víz felett járják látványos násztáncukat, hogy utána pár órán belül elpusztuljanak.
Varázslat, ami Európában mára szinte csak a Tiszán látható. Itt nálunk, Szolnokon, június közepétől június végéig ejti ámulatba a 
kérészek násztánca a szolnoki Tisza-parton sétálókat. 
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időjárás időzóna munkaszüneti napok szolnok számokban pénzváltás

számok

Mérsékelt égöv, kontinentális éghajlat, 
négy évszak. Legmelegebb hónapok: 
július, augusztus (a hőmérséklet 28-35°C), 
a leghidegebb hónapok: december, 
január (a hőmérséklet -15 °C). Szolnokon a 
napsütéses órák száma éves viszonylatban 
is elég magas, ápril is és szeptember között 
meghaladja a 8 órát. 

Szolnokon a közép-európai időszámítás  
van érvényben:
GMT + 1 óra
Nyári időszámítás (márciustól-októberig): 
GMT+ 2 óra

Nemzeti ünnepek: 
március 15., augusztus 20., október 23.
Egyéb ünnepnapok:
újév, nagypéntek, húsvét vasárnap,  
húsvét hétfő, május 1, pünkösd vasárnap, 
pünkösd hétfő, mindenszentek, karácsony

Koordináták: É 47°10’30”, K 20°11’46”
Terület : 150 km 2

Népesség: kb. 71. 000 fő
Távolság a fővárostól: 100 km
Lakások száma: kb. 35.000 db 

Szolnoki kistérség: 914,48 km 2

Kistérség lélekszáma: kb. 120.000 fő
Kistérség településeinek száma: 18 db

Városrészek:
Alcsi, Alcsipuszta, Alcsisziget, Belváros,  
Kertváros, Kocsoros, Malomszög, Meg y-
gyesi-telep, Partoskápolna, Pletykafalu, 
Scheftsik-telep, Szandaszőlős, Széchenyi 
városrész, Tabán, Tallinn városrész, 
Tiszaliget, Ugar, Üdülőterület, Vegyiművek 
lakótelep

Hidak:
2 db vasúti összekötő híd, 4 db közúti híd,  
1 db gyaloghíd, 1 db kerékpáros gyaloghíd

Megközelíthetőség:
Közút: 4, 32, E60, 442 
Vasútvonal: Budapest-Debrecen-Záhony, 
Miskolc-Hatvan-Szolnok

Nagyobb bevásárlóközpontok, üzletek:

Pelikán Bevásárlóközpont 
www.pelikanbk.hu 
5000 Szolnok, Ady Endre út 15.

Szolnok Plaza
www.szolnokplaza.hu
5000 Szolnok, Ady Endre út 28/a.

Korzó – Auchan Szolnok 
Kereskedelmi Központ 
www.auchan.hu
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1 .

Szolnoki INTERSPAR 
hipermarket
www.spar.hu
5000 Szolnok, Mátyás király út 29.

Tesco Extra Szolnok
www.tesco.hu
5000 Szolnok, Téglagyári út 30.

A pénzváltás csak a hivatalosan engedélye-
zett helyeken megengedett. A legtöbb bank 
rendelkezik éj jel-nappal üzemelő bank-
jegyváltó automatákkal . Egyes bankok és 
utazási irodák a jegybanki árfolyam alapján 
maguk alakíthatják ki árfolyamukat. 
Pénzváltók:

Corner Trade
5000 Szolnok, Batthyány utca 8.

Correct Change
5000 Szolnok, Baross út 36.

Exclusive Best Change 
Kft. 
Szolnok Plaza  
5000 Szolnok, Ady Endr e   ú t 28/a .
Tesco Extra Szolnok
5000 Szolnok, Téglagyári út 30. 
Auchan Szolnok 
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1 .

IBUSZ Iroda
5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 
2/a.

Northline
Szolnoki INTERSPAR hipermarket 
5000 Szolnok, Mátyás király út 29. 

Expressz Zálog
5000 Szolnok, Ady Endre út 15.
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kórházak bankok utazási irodák

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei  
Hetényi Géza Kórház- 
Rendelőintézet
5000 Szolnok, Tószegi út 21 .
+ 36 (56) 503-603
5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
+ 36 (56) 512-999
www.hetenyikorhaz.hu

Máv Kórház  
és Rendelőintézet
5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.
+ 36 (56) 524-633
www.mavkorhaz-szolnok.hu

Központi Orvosi 
Ügyelet
5000 Szolnok, Tószegi út 21 .
+ 36 (56) 503-603
www.hetenyikorhaz.hu

Gyermekorvosi 
Ügyelet
5000 Szolnok, Tószegi út 21 .
+ 36 (56) 503-603
www.hetenyikorhaz.hu

Fogorvosi Ügyelet
5000 Szolnok, Móra Ferenc út 9.
+ 36 (56) 429-937

Állatorvosi Ügyelet
+ 36 (20) 346-1988
www.szolnok.hu 

Budapest Bank 
5000 Szolnok, Hősök tere 1 .

CIB Bank
5000 Szolnok, Szapáry út 22.

Erste Bank
5000 Szolnok, Baross út 8.

FHB Bank
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 10/A.

K&H Bank
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18.

MKB Bank
5000 Szolnok, Baross út 10-12.

OTP Bank
5000 Szolnok, Szapáry út 31.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 135.
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 2/a.

Raiffeisen Bank
5000 Szolnok, Szapáry út 22.

SBERBANK
5000 Szolnok, Sólyom utca 3.

UniCredit Bank
5000 Szolnok, Baross út 27.

3A  
Takarékszövetkezet
5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 135.
5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 112.

Invia.hu  
Utazásszervező Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor  
István krt. 13/b.
+36 (56) 513-464

IBUSZ  
Utazási Irodák Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor  
István krt. 2/a.
+ 36 (56) 423-602

Klan Utazási Iroda
5000 Szolnok, Ady Endre út 20. fszt. 5.
+36 (56) 515-342
+36 (56) 429-455

Mill-Air  
Utazási Iroda Kft.
5000 Szolnok, Szapáry út 23.
+36 (56) 513-686

számok
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Szolnok közlekedési csomópont. 
A Tisza, mint közlekedésre 

alkalmas közeg évszázadok 
óta funkcionál. I I I . osztályú vízi útja 
650-1000 tonnás hajók közleke-

désére is lehetőséget biztosít. 
It t halad át az országot 

nyugat-keleti irányban átszelő, 
E60 sz. főközlekedési út , az 
M4-es autóút; az észak-déli 

és nyugat-keleti irányú, belföldi 
és nemzetközi vasútvonal , 

amelyhez Közép-Európa egyik 
legnagyobb személy és teher-

pályaudvara kapcsolódik. 
Az ország egyik legfontosabb, 

Záhony-Budapest közötti 
vasúti útvonala is áthúzódik a 

megyeszékhelyen. 
A városban jelentős iparvá-

gányrendszer is kiépült , amely 
a teherpályaudvart köti össze a 
déli iparterületeken elhelyezke-
dő vállalatokkal és az Ipari Park 

területével . 
A légiforgalom biztosításáról a 

város 200 hektáros, kis gépek 
fogadására alkalmas sportre-

pülőtere gondoskodik.

Szolnoki helyi 
autóbuszállomás
5000 Szolnok, Jubileum tér 2.
+36 (56) 514-043
www.volanbusz.hu 

 
 Helyközi  
autóbuszállomás
5000 Szolnok, Ady Endre út 15.
+ 36 (56) 375-550
www.volanbusz.hu

Vasútállomás
5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.
+ 36 (40) 494-949
www.mavcsoport.hu

Hatnégyes Taxi
+ 36 (56) 444-444

Szolnok Privát Taxi
+36 (20) 223-4505

Taxi Szolnok
+36 (30) 798-9790

Tisza Taxi
+36 (56) 333-333

ATI-SZOL-GOLD Kft.
5000 Szolnok, Nyí l utca 14.
+36 (56) 402-765
+36 (30) 682-5522

Autókölcsönző 
Szolnok
5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 7.
+36 (70) 627-6599

BOSS Autókölcsönző
5000 Szolnok, Mártírok útja 24.
+36 (20) 475-1718
+36 (30) 903-7557

Ericar  
Autókereskedés
5000 Szolnok, Pipacs utca 4.
+36 (30) 546-5812
+36 (30) 978-2775

Nesztor Kft.
5000 Szolnok, Fék utca 1 .
+36 (56) 512-412

Rentaszol 
Autókölcsönző
5000 Szolnok, Hunyadi János 
út 44.
+36 (20) 956-7075

Szinkron KKT.
5000 Szolnok, Ady Endre út 52.
+36 (70) 335-0778
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Tallinn városrész – Vegyiművek

Tallinn városrész – Cukorgyári lakótelep
Tallinn városrész – Cukorgyári lakótelep
Tallinn városrész – Cukorgyári lakótelep
Tallinn városrész – Kőrösi út
Széchenyi lakótelep – Várkonyi tér –
Autóbuszállomás – Széchenyi lakótelep
Vasútállomás – Alamand dűlő
Vasútállomás – Holt-Tiszapart
Vasútállomás – Szandaszőlős – Vasútállomás
Vasútállomás – Tóth Árpád út
Vasútállomás – Szandaszőlős – Vasútállomás

10

12

Vasútállomás – Tóth Árpád út
Szolnok Ispán krt. – Béke Tsz.
Szolnok Ispán krt. – INTERSPAR – Volánbusz –
TIGÁZ – Szolnok Ispán krt.
Volánbusz – Vásárcsarnok – Mester út
Szolnok Ispán krt. – TIGÁZ – Volánbusz –
INTERSPAR – Szolnok Ispán krt.
Vasútállomás – Vegyiművek
Vasútállomás – Alcsi Mg. Zrt. – Vegyiművek

Vasútállomás – Tiszaliget, Campus

Vasútállomás – Family Center – Vasútállomás
Tallinn városrész – Kőrösi út

Vasútállomás – Autóbuszállomás –
Széchenyi lakótelep – Vasútállomás

Tallinn városrész – Volánbusz

Széchenyi lakótelep – Ipari Park (STADLER)
Széchenyi lakótelep – Ipari Park – Vegyiművek
Széchenyi lakótelep – Cukorgyári lakótelep
Széchenyi lakótelep – Repülőtér
Széchenyi lakótelep – Vegyiművek
Széchenyi lakótelep – Kőrösi út

33

Tallinn városrész – Repülőtér

Vasútállomás – Tóth Árpád út – Vasútállomás

Vasútállomás – Széchenyi lakótelep –
Autóbuszállomás – Vasútállomás

23 Kassai út – Cukorgyári lakótelep

1A Tallinn városrész – Ipari Park (BSM)

28 Vasútállomás – Tóth Árpád út – Vasútállomás

38 Vasútállomás – Tóth Árpád út

15Y Vasútállomás – Tiszaliget, Campus

21 Volánbusz – Vásárcsarnok – Tallinn városrész 

37

16 Vasútállomás – Volánbusz

32 Szolnok Ispán krt.  – Eagle O�awa II.

14 Vasútállomás – Reptár 06-56-514-043
igényvezérelt járat / on-demand service

Repülőtér – Széchenyi lakótelep
42 Nagysándor József út – Jubileum tér

41

43 Városi Kollégium – Szabadság tér

Iskolai céljáratok School bus services

Viszonylatszám, egyirányú útvonal
7

Vasútállomás

Szabadság tér

Autóbuszvonal végállomással,
viszonylatszámmal

Megállóhely

Megállóhely csak az egyik iránybanNagymező utca

7

Átszállóhely a vasútra

Route number, one way route

Bus route terminus, route number

Stop

Single direc�on stop

Railway conne�on

Egész hónapban nyitvatartó jegypénztár

Hónap elején nyitvatartó jegypénztár
(minden hónap első hat napján munkanapokon)

Ticket office (open every day)

Ticket office (open on the first 6 days every month)

Szolnok város helyi
autóbusz vonalhálózata
Local Bus Network of Szolnok
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Ahhoz, hogy otthonosan 
érezzük magunkat a városban, 
a pihenési és kikapcsolódási 
lehetőségek mellett Szolnok 
kiemelt fontosságúnak tartja, 
hogy az emberek biztonságban 
és harmóniában éljenek. 
A kölcsönös elfogadás és az 
egymásra való odafigyelés 
jegyében dolgoztunk, amikor 
gyermekeinkre, időseinkre és 
egymásra gondoltunk. Kiemelt 
hangsúllyal fordulunk az idősek 
felé, csoportjaik működését, 
szabadidős tevékenységét 
folyamatosan támogatjuk, a 
rendszeres kapcsolattartást, 
értékeik, tudásuk hasznosítását 
a jövő generáció érdekében is 
fontosnak tartjuk. 
Minden gyermek születése 
öröm és ajándék, becsüljük hát 
meg az édesanyákat! Vigyázunk 
fiatal hölgyeinkre, így anyaként 
is üdvözölhetjük majd őket.  
Szolnok segít a kismamáknak, 
édesanyáknak kedves terhüket 
cipelni a születés előtt és után is! 
Kedvezményes kismamabérle-
tet biztosítunk nekik. A szolnoki 
újszülötteket ajándékkal köszönti 
a város, a csecsemők védelme 
érdekében pedig rotavírus elleni 
védőoltást biztosítunk. 
Tovább gondolva e koncep -
ciót, elénk tárult az út, melyen 
végighaladva megkönnyítjük a 
gyermekek fejlődését, teret biz-
tosítunk a gyermekkor minél tel -
jesebb megélésének, vigyázunk 
a gyermekekre és egymásra, 
tisztán tartjuk környezetünket. 

Így nemcsak a városkép szépí -
tésének érdekében kezdtünk 
fejlesztésekbe, de biztonságos 
és korszerű játszótereket 
építettünk a város több pontján, 
egészségügyi szűrővizsgálatokat 
biztosítottunk, megnöveltük a 
polgárőrök, közterület- felügyelők 
számát, s a rendőrséggel együtt 
megreformáltuk a bűnmegelő-
zési tevékenységeket, térfigyelő 
kamerákat helyeztünk el a város 
számos pontján. 
S itt megint gyermekeink 
kerülnek a középpontba! Szolnok 
ugyanis a megfelelő szórakozási 
lehetőségek és egészségügyi 
ellátás mellett nagy és egyre 
nagyobb hangsúlyt fektet az 
oktatás, az oktatási intézmények 
fejlesztésére is. Folyamatos épít-
kezések, programok és fejlesz-
tések valósulnak meg a modern 
oktatás korszerű körülményeinek 
megteremtése érdekében. A 
felnőtt hallgatók számára létre -
hozott egyetemi campus olyan 
egységes egészet alkot, amelyre 
bátran építhetünk. 
Építünk is, hiszen Szolnok épül! 
A városba települők célirányos 
szociális ellátó rendszerrel, mun-
kahelyteremtő programokkal, és 
jó közérzetünk érdekében ha-
tékonyan megtisztított utcákkal, 
terekkel találkoznak. Fejlesztése-
ink erősítik az identitás érzését, 
segítik a társadalmi integritást. 
Szolnokon élni jó!
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Szolnok jelenlegi városképe a hagyományőrző európai város képe. A belváros irányába haladva egyszer-

re érintenek meg minket a régmúlt emlékei, Zounok ispán szobrának alakja büszkén tekint nevét viselő 

városára, a neobarokk stílusú, magyar és török építészeti elemekkel díszített Tisza Szállóra, a szálló mellett 

helyet foglaló Szigligeti Színházra. Az idő beszédes és szemet gyönyörködtető épületeket hagyott hátra, 

mint az eklektikus stílusú városháza vagy megyeháza. A modern szépségű, jövőt idéző, látványos szökőkút 

a főtéren az év szinte minden szakában elbűvöli az embereket, az egyedi, tetszetős bronzszobrokkal, melyek 

szinte már élőnek hatnak, vagy akár a különleges megoldású, a tér részeként megjelenő színpaddal, mely 

számos szabadtéri kulturális rendezvénynek biztosít helyet.
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város

kiállítóhely múzeum könyvtár mozi színház templom

Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ 
5000 Szolnok, Hild János tér 1 .
+ 36 (56) 414-569
www.agoraszolnok.hu

Szolnoki Galéria
5000 Szolnok, Templom út 2.
+ 36 (56) 513-640
www.djm.hu

Tabáni Tájház
5000 Szolnok, Tabán 24.
+ 36 (70) 943-5960
www.djm.hu

Szolnoki Művésztelep
5000 Szolnok, Gutenberg tér 12.
+36 (56) 230-605
www.szolnokimuvesztelep.com

RepTár  
Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum
5000 Szolnok, Indóház út 4-6.
+36 (56) 781-530
www.reptar.hu

Sörárium  
Szolnoki Interaktív 
Sörmúzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
+ 36 (20) 282-8822
www.sorarium.hu

Damjanich János 
Múzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
+36 (56) 421-602
+36 (56) 510-150
www.djm.hu

Szolnoki 
Hadkiegészítési 
Szakgyűjtemény
5000 Szolnok, Táncsics Mihály 
utca 5-7.
+36 (56) 505-159
www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

Szolnoki Vasúti 
Almárium
5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.
+ 36 (1) 512-1567

Szabadtéri Vízügyi 
Múzeum
5000 Szolnok, Mil lér
www.kotivizig.hu

Hild Viktor Könyvtár
5000 Szolnok, Karczag László 
utca 2.
+36 (56) 523-000
www.hildvk.hu

Verseghy Ferenc 
Könyvtár
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
+36 (56) 510-110
www.vfmk.hu

Jász-Nagykun-Szolnok  
Megyei Levéltár
5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.
+36 (56) 421-404
+36 (56) 344-161
www.mnl.gov.hu

Cinema City Szolnok
5000 Szolnok, Ady Endre út 28/a.
+36 (80) 800-800
www.cinemacity.hu

TISZApART Mozi
5000 Szolnok, Templom út 4.
+36 (56) 424-910
www.tiszamozi.hu

Szigligeti Színház
5000 Szolnok, Táncsics Mihály 
utca 20.
+ 36 (56) 342-633
+ 36 (56) 423-770
www.szigligeti-szinhaz.hu

Evangélikus templom
5000 Szolnok, Verseghy park 1.
+36 (56) 341-422
szolnok.lutheran.hu

Magyarok  
Nagyasszonya  
vártemplom
5000 Szolnok, Szent István tér 2.
+ 36 (56) 425-539
www.szolkat.hu

Református templom
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1 .
+ 36 (56) 376-810
www.szolnokref.hu

Szandaszőlősi Szent 
Orbán templom
5000 Szolnok, Krúdy Gyula utca 93.
+ 36 (56) 410-665

Szentháromság  
Római Katolikus  
templom
5000 Szolnok, Templom út 8.
+ 36 (56) 371-203
www.szolkat.hu

Szentlélek Kiáradása 
Görögkatolikus  
templom
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 2.
+ 36 (56) 522-060
www.szolnokigorogkatolikus.
emecclesia.hu

Szentlélek templom
5000 Szolnok, Temető utca 8/a.
+ 36 (56) 371-203
www.szolkat.hu

Szent József Jézus 
Szíve Szegényegyházi 
templom
5000 Szolnok, Eötvös tér 
+36 (56) 412-301
www.szolkat.hu

Xavéri Szent Ferenc 
kápolna
5000 Szolnok, Ady Endre út 27.
+36 (70) 342-8303
www.misszió.hu

A tér nyüzsgését hátrahagyva, átkelve a Tiszába ömlő Zagyva hídján, látványosságok szempontjából egyedülálló városrészbe érkezünk. 

A carrarai márványból készült Damjanich-emlékmű őseink érdemei előtt tiszteleg. 

A mellette fekvő, ihletett hangulatú művésztelep az ország legrégebbi, folyamatosan működő alkotótelepe. 

A művészteleptől nem messze, 1956-ra emlékező alkotást találunk, valamint a vártemplomot, előtte Szent István szobrával. Mögötte 

láthatjuk a Millenniumi emlékparkot a Kárpát-medence képével. 
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A város nagy hangsúlyt fektet 
a rendezvényeken megjelenő, 
az azok mellett szórakoztató és 
pihentető lehetőségek bemuta-
tására, valamint ajánlására is. 
Egyik legnagyobb büszkesé-
günk a már említett művészte -
lep, ahol olyan nemzetközileg 
elismert művészek alkottak, 
mint Aba-Novák Vilmos, Chiovini 
Ferenc, Pólya Tibor vagy 
Fényes Adolf. A művésztelep 
Zagyva-parti varázskertjét 
éppúgy nem érdemes kihagyni, 
mint művészeinek elemi erejű, 
időnként megdöbbentő, máskor 
gyönyörködtető vagy felszabadí-
tó alkotásait, kiáll ításait. 
De látogassa meg a  
Damjanich János Múzeumot 
és a Tisza-partján ékeskedő 
Szolnoki Galériát is! 

Azonban ne áll junk meg itt, 
hiszen Szolnok másik ragyogó 
csillagáról , a Szigligeti Színházról 
eddig csak külsejét méltatva 
esett szó. A művésztelep és a 
színház művészeivel még mindig 
nem merül ki Szolnok kulturális 
életének kincsestára.
Olyan kiváló zenészek és 
kórusok gazdagítják Szolnok 
zenei életét , mint a Szolnoki 
Szimfonikusok, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar, a Bartók Béla 
Kamarakórus, a Kodály Kórus 
és mellettük számos zenekar 
is. A zenével párhuzamo-
san az egész Európán és a 
Távol-Keleten is végiglejtő Tisza 
Táncegyüttes népszerűsíti 
Szolnokot a hazai és nemzetközi 
fesztiválokon. 
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Damjanich János 
Múzeum

Szolnokon 1933-ban alakult a városi 
múzeum, mely 1952-ben kapott he-
lyet a Kossuth téren álló klasszicista 
épületben. 
Itt őrzik a megye teljes régészeti és a 
legnagyobb néprajzi, történeti, vala-
mint képzőművészeti gyűjteményét.  
Az épületben számos állandó 
kiállítás látható, ezek mellett időszaki 
kiállítások fogadják a látogatókat, 
nyaranta pedig a hangulatos díszud-
var ad helyet a szabadtéri kulturális 
programoknak.
Az elmúlt több, mint tíz évben új, „ láto-
gatóbarát” programok, múzeumpe-
dagógiai foglalkozások kialakításával 
igyekszik az intézmény a közönség 
igényeit figyelembe véve, a látogató-
kat mindjobban bevonni a múzeumi 
tevékenység rejtett titkaiba.
A Damjanich János Múzeum 
kiemelkedő szakmai és kiállítási 
eredményei elismeréseképpen 
2005 májusában másodszor is 
kiérdemelte az „Év Múzeuma” díjat.

Szolnoki Művésztelep

Az 1902-ben alapított Szolnoki Mű-
vésztelep hazánk legrégebbi, mai 
napig folyamatosan működő mű-
vésztelepe, mely számos kiáll ítással, 
rendezvénnyel és baráti hangulattal 
várja a kultúra szerelmeseit.  
A Magyar Örökség-dí jas telep 
műteremlakásai hazai és külföldi 
művészeket is befogadnak.
Az ARTjáró Összművészeti 
Fesztiválon pedig minden év nyarán 
ünnepi kiáll ítások és színpadi pro-
dukciók sora várja az érdeklődőket, 
a művésztelep egyedülállóan 
hangulatos csodakertje pedig re-
mek lehetőséget biztosít a könnyed 
kikapcsolódásra is. 

Szigligeti Színház

A város egyik büszkesége az 
országos hírnévnek örvendő, 
rangos színészgárdával rendelkező 
Szigligeti Színház. 
A szolnoki teátrum Balázs Péter 
vezetésével egész évben izgalmas, 
magas színvonalú produkciókkal 
vár kicsiket és nagyokat egyaránt. 
Csatlakozzon Ön is a népes és lel -
kes közönséghez, s legyen részese 
a szolnoki színház varázsának!

Szolnoki Galéria

Az izraelita templomot Baumhorn 
Lipót építész 1898-99-ben eklektikus 
stí lusban építette. Az 1960-as 
években rekonstruált templom 
Szolnoki Galéria néven, kizárólag 
kulturális-művészeti profillal kezdte 
meg működését.
A galéria több, mint félévszázados 
működése alatt elsősorban kép-
zőművészeti kiáll ításoknak adott he-
lyet , de történeti-, néprajzi-, régészeti 
kiáll ítások, egyéb múzeumi, irodalmi 
rendezvények, hangversenyek is 
megtekinthetők, s konferenciák 
szervezésének is kiváló helyszíne. 

5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
+36 (56) 421-602
+36 (56) 510-150
www.djm.hu

5000 Szolnok, Templom út 2.
+ 36 (56) 513-640
www.djm.hu

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12.
+36 (56) 230-605
www.szolnokimuvesztelep.com

5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.
+ 36 (56) 342-633
+ 36 (56) 423-770
www.szigligeti-szinhaz.hu



OLDAL www.szolnok.hu 1 7

Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ

Szolnok kulturális, közösségi életé-
nek egyik meghatározó helyszíne az 
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 
mely nemcsak koncerteknek, 
előadásoknak ad otthont, hanem 
népszerű klubokat, képzéseket, 
tanfolyamokat is indít, szívesen karol 
fel civil kezdeményezéseket.
Termei konferenciáknak, szakmai 
találkozóknak biztosítanak ideális 
helyszínt, és általa hiánypótló, európai 
színvonalú kiáll ítótérrel is gazdagodott 
a város. 
Az épületben kapott helyet a  
Tourinform Szolnok Iroda és a város-
hoz kötődő, ajándéktárgyakat kínáló 
Szolnok Bolt is. 

RepTár  
Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum 
A RepTár Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum Közép-Kelet-Európa 
legnagyobb repüléstörténeti kiáll ítása. 
Több, mint 170 éves műemléki kör-
nyezetben, 60.000 négyzetméter 
kiáll ítótéren, a legkorszerűbb interak-
tív eszközök segítségével ismerked-
het meg a látogató a repülés tör té-
netével. A 4D mozi , a szimulátorok és  
a military kalandpálya mellett persze 
a legkisebbek is átélhetik a repülés 
örömét a tematikus játszótéren.  
Az Indóház földszintjén étterem és 
kávézó fogadja az elpil ledt látogató-
kat, az Ajándékbolt pedig RepTár-as 
szuvenírekkel várja a vendégeket. 

Sörárium  
Szolnoki Interaktív 
Sörmúzeum
Magyarországon egyedülálló módon 
mutatja be a sör gasztronómiai- és 
kultúrtörténetét a Sörárium Szolnoki 
Interaktív Sörmúzeum.  
A Söráriumban nemcsak il ledelme-
sen sétálhatunk a kiáll ított tárgyak 
mellett, hanem különböző interaktív 
eszközökön keresztül ismerhetjük 
meg a sör történetét, vagy kalan-
dozhatunk a világ sörmárkái között, 
mindezt egyedi, steampunk jellegű 
hangulatban. 

Rózsakert

A Verseghy park egyik szegletében, 
a megyeháza mögött terül el a 
Rózsakert, ahol Magyarország 
szinte összes őshonos nemesítésű 
rózsafajtája megtalálható. 
Különleges, dekoratív fajták, melyek 
már jórészt csak gyűjteményekben 
fordulnak elő. 
A közel 300 fajta rózsával büsz-
kélkedő Rozárium Szolnok egyik 
legkedveltebb és leggyönyörűbb 
zöldterülete, nyáron a virágok bódító 
il lata csalogatja ide az embereket, 
télen pedig azért sétálnak erre, hogy 
szippantsanak a Tisza-part friss 
levegőjéből . 
A kert közepét egy csepp alakú kút 
díszíti , mely Dr. Béres József, a Béres 
Csepp feltalálója emlékére készült. 
Azonban a Verseghy park többi 
részlete szintén figyelemre méltó, 
hiszen virágágyásai , hangulatos cso-
bogói , a gesztenye- és hársfasorai is 
kellemes környezetet nyújtanak. 

5000 Szolnok, Hild János tér 1 .
+36 (56) 514-569
www.agoraszolnok.hu

5000 Szolnok, Indóház út 4-6.
+36 (56) 781-530
www.reptar.hu

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
+36 (20) 282-8822
www.sorarium.hu

www.szolnok.hu
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Szolnoki csata

Másfél évszázad elteltével, minden 
év március elején újra dörög az 
ágyú, ropog a sortűz és lovas vitézek 
vágtáznak Szolnokon. A Tisza 
partján megrendezett hadijáték fele -
leveníti az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tavaszi hadjáratának 
március 5-i ütközetét. 
A szolnoki csatát újravívja-játssza 
mintegy 200, korhű egyenruhába 
öltözött gyalogos, dragonyos és 
huszár. A közel 70 perces ütközet 
látványosságát puskák, ágyúk és 
pisztolyok tüze, lovasroham, valamint 
karddal vívott összecsapások 
garantálják.

Szolnoki Tiszavirág 
Fesztivál

Közép-Magyarország egyik legna-
gyobb ingyenes kulturális kavalkádja 
2006 óta hagyományosan ünnepli 
a Tisza folyó varázslatos természeti 
attrakcióját, a kérészek virágzását.  A 
közel egyhetes eseményt az apró 
rovarok nászának időpontjában 
rendezik meg. Az egyedülál ló jelen-
séget számos kísérőprogram teszi 
évről-évre még színesebbé, még 
gazdagabbá, még változatosabbá.
Pálinka- és borgasztronómiai kiáll ítás, 
színházi előadások, kertmozi , élőze-
nei koncertek hazai és nemzetközi 
előadókkal , kézműves vásár, „tisza-
virágzás” kerékpártúra, zöldsátor 
és gyermeksziget várja a fiatalokat, 
felnőtteket, családokat, valamint az 
idősebb korosztályt egyaránt.

Parti-túra Szolnoki 
Szimfonikus Nyár 
Művészeti Fesztivál

A 2012-ben hagyományteremtő kez-
deményezésként elindított Parti-túra 
fesztivál kezdettől fogva óriási közön-
ségsikert arat. A nyáresti koncertek 
magas nézőszáma kétségkívül 
arról árulkodik, hogy a színvonalas 
komolyzenei hangversenyek 
napjainkban is tömegeket tudnak 
megmozgatni.
A fesztiválon 3-4 komolyzenei 
koncerttel várják az érdeklődőket 
augusztusban – nyárbúcsúztató 
gyanánt - a Tiszai hajósok terén, 
melyeket különböző látványelemek-
kel , különlegességekkel szeretnének 
mindenki számára élménnyé vará-
zsolni. A koncertsorozat alkalmával a 
nézők élvezhetik a muzsika örömeit, 
és rendkívül gazdag palettáról válo-
gathatnak, melyen a filmzene és az 
orgonamuzsika mellett helyet kap a 
sokak által kedvelt operett műfaj is.

Szolnok Napja

Ugyan augusztus huszadikával a 
legtöbb helyen véget ér a nyár, a 
gondtalan szórakozást felváltja a 
készülődés 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 előtt tiszteleg Szolnok, ennek 
a fontos eseménynek áll ít emléket a 
város minden év szeptember elején 
a Szolnok Napja megrendezésével , 
megemlékezéseivel, Civil Kavalkádjá-
val , a Szapáry utcafesztivállal .

www.agoraszolnok.hu www.tiszaviragfesztival.hu www.szolnokiszimfonikusok.hu www.szolnok.hu
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Szolnoki  
Gulyásfesztivál

A gulyás az Alföld egyik legjellegze-
tesebb, hagyományos magyar népi 
étele. Az Alföld szívében fekvő váro-
sunkban 1999 óta versenyezhetnek 
a résztvevők az arany, ezüst, és 
bronzérmes gulyásért. Az Észak-Al-
földi Régió minősített rendezvényén 
főzőversenyekkel és egyéb színes 
programokkal várnak mindenkit 
szeptember második hétvégéjén 
Szolnokon, a Tiszaligetben.
A Szolnoki Gulyásfesztivál szervezői 
elhivatottak a magyar gulyás imázsá-
nak megőrzése érdekében, s cél juk 
a gulyásfőzés bemutatása nemcsak 
belföldön, de külföldön egyaránt. A 
fesztiválon fontos szakmai szempont, 
hogy ne csak a főzőcsapatok és 
baráti körük igényeinek feleljenek 
meg a szervezők, hanem a látogató-
ként érkezőknek is, akiknek színpadi 
programokkal, hagyományőrző 
kézműves bemutatókkal és ízlete-
sebbnél ízletesebb ételekkel , italokkal 
kedveskednek. 

Tiszai Hal Napja – 
Szolnoki Sparhelt 
Fesztivál

2013 óta minden év szeptember 
végén tiszai halászfaluvá változik a 
szolnoki Tiszai hajósok tere, ahol a 
Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt 
Fesztivál várja az érdeklődőket. A 
rendezvény célja a halfogyasztás 
népszerűsítése, a tiszai halászat és 
horgászat, valamint a gasztronómia 
tradícióinak megőrzése.  
Az ingyenes fesztiválon a Tiszai 
hajósok terén és a vízparton halász-
kunyhóban várják a hálókötés, cso-
mózás és halászati technikák iránt 
érdeklődőket a halászok és a horgá -
szok, de tartanak gyermek- és felnőtt 
pecahorgászversenyt is, miközben 
régi receptek felhasználásával 
készülő tiszai halételek, halkolbászok 
és füstölt halak ízvilágával találkozhat-
nak a rendezvényre látogatók. 
A gyermekeket halsimogatóval , 
kézműves játékok sokaságával is 
várják, de részt lehet venni haltele-
pítésben is.

Szolnoki Csokoládé 
 Fesztivál és Nemzet-
közi Csokoládé 

A minden év november közepén 
megrendezett kiáll ításon és vásáron 
a csokoládékészítő mesterek nagy 
választékot sorakoztatnak fel a 
közkedvelt csokoládéktól a minőségi 
kategóriákig. A világ minden tájáról 
érkező különlegességek, kóstolók, 
csokoládégyár, csokimozi , kiáll ítás, 
vásár és bemutató várja a fesztiválra 
érkezőket. 
A kézműves csokoládémanufak-
túrák és édességkészítő mesterek 
bemutatkozásán túl nemzetközi 
csokoládétalálkozóval és a kultúra 
édes pil lanatait bemutató képzőmű-
vészeti kiáll ítással , filmbemutatókkal , 
improvizációs színházi produkciókkal 
kedveskednek vendégeiknek, a 
legkisebbek pedig a „Csokigyárba” is 
el látogathatnak.

Advent

A gyorsan múló ősz után a decem -
ber beköszöntével megnyitja kapuit 
az adventi forgatag a megszépült 
Kossuth téren. A díszbe borult főtér 
egészen év végéig, december 
31-ig ejti ámulatba a látogatókat, 
rénszarvasszán, fényfüzérek, kará-
csonyi dalok, betlehem és feldíszített 
fenyőfa jelzi : közeleg a karácsony. 
Kézművesek faházakból kínált 
portékái kerülnek az ünnepi fa alá, és 
a sok szépség láttán a látogató meg-
feledkezik a hidegről , amit a forralt 
bor, a frissen sült kenyérlángos és a 
kürtőskalács il lata és íze is enyhít.

www.magyargulyas.hu www.szolsport.hu www.agoraszolnok.hu www.szolsport.hu
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Az alföldi táj szépsége a folyótorkolattal, az ártéri erdőkkel, egyedülálló természeti környezettel ajándékozta meg Szolnok 
városát. A holtágak által szabdalt táj, a gondozott termőföldek, a Tisza semmihez sem hasonlítható vonulata akár kajaktúra 
során a vízről szemlélve, akár kerékpárral, de gyalogosan is egészen különleges élményt nyújt.

Fedezze fel Ön is a folyók völgyét és a tiszavirágzás csodáját!



Nyári időszakban minden nap 
délelőtt tíz órától este hat óráig várja 
vendégeit a szőke folyó, ahol 
minden rendelkezésre áll, ami a 
biztonságos fürdőzést 
garantálhatja. Nyitvatartási időben 
vízimentő-szolgálat, csónak és 
motorcsónak, bójasor 
gondoskodik a fürdőzők 
biztonságáról. Az öltözők és 
zuhanyzók mellett mosdót, valamint 
lábmosót is kialakítottak a területen, 
illetve egy büfé is helyet kapott a 
parton, ahol napernyők és 
homokos part várja a csobbanni 
vágyókat. 
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Bagolyvár  
Vadaspark –  
Széchenyi Ökotu-
risztikai Parkerdő 
A mulcsozott sétaösvényekkel, 
kerékpáros akadálypályával , ke-
rékpárúttal, gyönyörű tisztásokkal 
és kiépített tűzgyújtóhelyekkel 
ellátott, 125 hektáros Széchenyi 
Ökoturisztikai Parkerdő mára a 
családok közkedvelt kiránduló-
helye lett. 
It t található az ország legnagyobb 
szabadtéri ökojátszótere is, sőt, a 
parkerdőben két tematikus kiáll ító-
helyet és egy természetismereti-, 
valamint egy erdészeti tanösvényt 
is létrehoztak. 

A Bagolyvár Vadaspark 2007-ben 
nyitotta meg kapuit gyönyörű erdei 
környezetben, ahol a látogatók 
saját élményeik alapján ismerked-
hetnek meg az Alföld vadfajaival, 
házi- és háziasított állataival . Az 
árnyékot adó fák alatt lehetőség 
nyí l ik az állatok viselkedésének 
megfigyelésére természetes kör-
nyezetükben, az állatsimogatóban 
pedig közvetlen testközelből is.

5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
+36 (56) 512-110
www.nefag.hu

Horgászat 
Szolnok város természeti adott-
ságai közül kiemelkedik, hogy a 
város és térsége igen gazdag 
élővizekben. A Tisza és a Zagyva 
mellett a Holt-Tisza, a Holt-Zagyva 
és a Millér is bővelkedik természeti 
értékekben. 

Engedélyek, napijegyek és bővebb 
információ:
Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége
5000 Szolnok, Tabán 9. 
+36 (56) 512-610

Kajak-kenu kölcsönzés
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 6. 
+36 (30) 903-8817

Sétahajózás Szolnokon
Szolnok város turisztikai kínálata 
az elmúlt években egy új, nyári 
programmal gyarapodott, hiszen a 
sétahajózás korábbi hagyományait 
elevenítjük fel vendégeink számára. 
A 100 fő befogadására alkalmas, 
Csege névre keresztelt sétahajó 
májustól szeptemberig minden 
hétvégén és munkaszüneti napo-
kon 11 :00, 15:00 és 17 órakor várja a 
természetkedvelőket, kikapcso-
lódni vágyókat a Tisza Szálló 
mögött található Tisza-parti sétány 
kikötőjében. 
Jegyek a Tourinform Szolnok 
Irodában, a www.hajokirandulas.hu 
weboldalon, továbbá a helyszínen 
indulás előtt válthatók. 

Tiszai Vízirendé-
szeti Rendőrkapi-
tányság
5000 Szolnok,  
Tiszaparti sétány 6. 
+36 (56) 375-145

Túraútvonalak
A szolnoki gyalog- és kerékpár 
túrázási lehetőségekről, valamint 
a geocaching ajánlatokról a 
Tourinform Szolnok Irodában 
vagy az iroda honlapján, i l letve 
a www.geocaching.hu oldalon 
kaphatnak az érdeklődők 
bővebb tájékoztatást. 

Viktória Yacht Club 
és Rendezvényház
5000 Szolnok, Üdülő sor 20. 

Szabadstrand
 

5000 Szolnok, Tiszaliget



 

OLDAL 22



OLDAL www.szolnok.hu 2 3

Holt-Tiszai Vízisport 
Telep

A Holt-Tiszán kialakított nemzetközi 
kajak-kenu pályán edzésidényben 
bármikor megpil lanthatja a kedvelt 
gyakorlópályán nemzetközi verseny-
zőink egyikét. 
Városunkban nagy hagyománya 
van a „vizes” sportágaknak, amelyek 
közül kiemelkedő eredményekkel a 
kajak-kenu büszkélkedik. 
Számos világ-, Európa-, és olimpiai 
bajnok űzi ezt a fantasztikus sport -
ágat a Holt-Tisza vizén. A mai napig 
sok országos bajnokságot, válogatót 
tartanak itt a pálya adottságai miatt. 
A hagyománynak és a megújuló 
körülményeknek köszönhetően 
több magyar válogatott sportoló és 
külföldi válogatott együttes készül 
Szolnokon. 

Tiszaligeti Stadion

A Tiszaligeti Stadion ad otthont a vá-
ros focicsapatának, a Szolnoki MÁV 
FC hazai meccsei lebonyolításához, 
valamint az utánpótláscsapatok 
mérkőzései megrendezése számára.
A Tiszaligeti Stadion átadására 1974. 
december 4-én került sor, egy győz-
tes Magyarország-Svájc válogatott 
mérkőzés keretein belül , melyet 
mintegy 20.000 néző drukkolt végig 
a helyszínen. 
Az idő múlásával egyre rosszabb 
állapotba került a létesítmény, az 
átépítési munkálatok 2012 nyarán 
kezdődtek. 
A teljes átalakulásnak köszönhetően 
2016. ápril is 9-én egy, a modern 
kor követelményeinek megfelelően 
korszerűsített labdarúgó stadion 
jöhetett létre. 
A felújított komplexum közel 3500 
néző befogadására alkalmas. 

Városi Sportcsarnok

Az eredetileg 1975-ben épült , de 
időközben korszerűtlenné vált 
Tiszaligeti Sportcsarnokot 2002-ben 
építették tel jesen új já, mely azóta is 
csak épül-szépül. A csarnok állandó 
“ lakhelye” a Szolnoki Olaj Kosárlabda 
Klub csapatának, kik itt játsszák 
hazai mérkőzéseiket, valamint a klub 
irodája is itt található.
A Szolnoki Olaj KK a legeredménye-
sebb vidéki kosárlabda egyesület. A 
többszörös bajnok és kupagyőztes 
csapat az elmúlt évtized egyértelmű-
en legjobb magyar férfi klubja. 
Az európai mércével mérve is igen 
korszerű, kétoldali közönséglelátóval 
felszerelt csarnokban alkalmanként 
2000-2200 sportrajongó drukkolhat 
kedvenceinek. 
A kosárlabdacsapat mellett a szolno-
ki felnőtt röplabdások is e csarnok-
ban játsszák hazai mérkőzéseiket. 
Az Openhouse RKSI  2017-ben 
története során először nyerte meg a 
Magyar Kupát.
A létesítmény ezen kívül számos 
rangos sportesemény, i l letve a sport 
mellett egyéb kiemelkedő városi 
rendezvény lebonyolításának is 
kiváló színtere.

Vízilabda Aréna

Magyarország első vízi labdás uszo-
dája 800 mill ió forintot meghaladó 
beruházás keretében épült meg 
mindössze öt hónap alatt 2013-ban.
A 2000 m 2 alapterületű csarnok 
1100 fő befogadására alkalmas, új, 
modern kiszolgáló létesítményei, sza-
unája, relaxációs medencéje méltó 
körülményeket biztosít a sportolók 
felkészüléséhez.
A Szolnoki Vízilabda Sportclub 
működteti az úszásutánpótlást is a 
városban, így az ország egyik leg-
jobb vízilabda csapata mellett úszók 
is használják az arénát. Mintegy 
400 gyermek számára nyí l ik így 
lehetőség a sportolásra.
A többszörös magyar bajnok 
és kupagyőztes Szolnoki Dózsa 
vízilabdacsapata mérkőzéseit is az 
Arénában játssza. A csapat 2017-ben 
megnyerte a Bajnokok Ligáját.

5000 Szolnok, Rita utca
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.hu

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+ 36 (30) 235-3020
www.szolnokimavfc.hu

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.hu
www.szolnokiolaj.hu

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+36 (56) 421-001
www.vizilabda-szolnok.hu
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pálya

Jubileum Bowling 
Center
5000 Szolnok, Jubileum tér 4.
+36 (56) 515-500
www.bowlingcenter.atw.hu/a.htm

LA-Lovasudvar
5000 Szolnok, Labda utca 47.
+36 (20) 315-8404

Milléri Lovastanya 
Sportegyesület
5000 Szolnok, Mil lér
+ 36 (70) 342-9429
www.millerilovastanya.hu

DENGI LOVe-AS  
Szociális  
Szövetkezet
+36 (30) 455-7782

Szolnoki Lovas Klub 
Sportegyesület
5000 Szolnok, 

 
Kaán Károly utca 22.
+ 36 (30) 475-9179

Mini Golf Klub 

 Szolnok
5000 Szolnok, 

 
Glykais Gyula utca 35.
+ 36 (56) 414-949
www.minigolf.hu

Paintball
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+36 (30) 977-1486
www.paintball .szolnokon.hu

Szolnokon az országszerte példaértékű sportiskolának köszönhetően többezer 

gyermek sportol rendszeresen, egyesületi keretek között. 

A felújított, korszerű sportlétesítmények nem csupán nekik, hanem a szabadide--

jükben mozogni vágyóknak is nagyszerű lehetőséget kínálnak a kikapcsolódásra.

bowling lovaglás minigolf paintball squash szabadtéri sportpályák tenisz

Szolnoki Squash & 
Szauna Club 
5000 Szolnok, Rákóczi út 24.
+36 (30) 304-5208

Tiszaligeti Squash 
Club 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
+36 (56) 341-402
+36 (20) 254-5013

BMX, MTB,  
Görkorcsolya pálya
5000 Szolnok, Széchenyi krt .

Szabadtéri street 
workout pályák 
Tiszaliget, Széchenyi lakótelep, 
Szandaszőlős városrész,  
Ispán körút

Széchenyi lakótelepi 
műfüves labdarúgó 
pálya
5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.hu

Szolnoki  
Sportcentrum- 
Sportiskola
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
+36 (56) 423-902

Tallinn Sport- és  
Szabadidő Központ
5000 Szolnok, Puskás Tivadar krt. 
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.hu

Tiszaligeti  
Kajak-Kenu Ház
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.hu

Tiszaligeti  
szabadtéri  
sportpályák
(műfüves labdarúgó pálya, 
palánkos műfüves pálya, 
bitumenes kosárlabda- és  
kézilabda pálya, 
műanyag borítású kosárlabda-és 
kézilabda pálya)
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
+36 (56) 513-561
+36 (56) 513-562

Tiszavirág Aréna
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
+ 36 (30) 235-3020
www.szolnokimavfc.hu

Turisztikai és  
Szabadidő Központ 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
+36 (56) 424-335

Véső úti  
Sportközpont
5000 Szolnok, Véső utca 2. 
+36 (56) 310-596
www.szolsport.hu

Szolnok Tenisz Club
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
+36 (56) 341-734
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Szolnokot igen pezsgő sportélet jellemzi. 
A városban közel 70 működő sportegyesület, sportszervezet képviseli mind a klasszikus, mind az újszerű sportágakat, melyek a diáksporttól a verseny- és 
élsportig, az egyedi tömegsport akcióktól az aktív szabadidősportig, széles palettán kínálják a lehetőségeket a sportolásra, a szabadidő aktív eltöltésére. 
A kínálatot mindemellett számos egyéb aktív pihenési lehetőség színesíti: apróvadas vadászat, íjászat, repülés, motocross, búvárkodás, csónakázás.



Kőtelek

Nagykörű

Tiszapüspöki

Török-

Szajol

szentmiklós

Tiszakürt

Szolnok
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Éden Madárpark
Ötven fajta madárkülönlegességet 
mutat be az egyre népszerűbb, 
egész évben nyitva tartó madár-
park Rákóczifalván. Több mint 
húsz különböző ázsiai díszfácán él 
itt , melyek Tajvanból, Mianmarból , 
Kínából és Tibetből származnak. 
A színpompás tollazatú fácánok 
mellett különleges foglyok, fürjek és 
egzotikus gerlék is láthatók a mini 
rezervátumban.

5085 Rákóczifalva, Vasvári Pál út 48.
+36 (70) 268-0009

B.A.P. Macihad  
Macimúzeum 
Szolnoktól 15 km-re, Rákóczifalván 
található az a Macimúzeum, amely 
nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek 
számára is tartogat érdekességeket. 
A kiáll ításon vannak 100 éves, külön -
leges történelmi jelmezekbe bújtatott 
játék mackók, és úgynevezett utazó 
macik is. Utóbbiak távoli országokban 
készített fotókon reklámozzák a 
múzeumot.
Említésre méltóak továbbá a 
játékokra egyedileg varrott, külön-
böző történelmi korokat megidéző 
kosztümök is.

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3. 
+36 (20) 568-4463
www.macimuzeum.hu

Az „ország 
cseresznyéskertje”, 
Nagykörű
Nagykörű turizmusa olyan egyedi, 
csak itt átélhető élményeket kínál , 
ami a helyi történeti múltra, táji 
adottságokra épül . A település 
büszkesége Magyarország 
legnagyobb egybefüggő, több 
mint száz hektáros cseresznyése. 
Templomkertjében egyedülállóan 
gazdag cseresznyefa-gyűjtemény 
található, ahol közel 100 fajtája 
terem a világ egyetlen szív alakú 
gyümölcsének. 
Gyönyörű parasztházak, szín-
vonalas rendezvények, valamint 
nagyszerű Tisza-part, a megye  
egyik legnagyobb szabadtéri 
strandja várja a pihenni vágyókat.

További érdekességek Rákóczifalván
A Rákóczifalvára látogatók megtekinthetik még többek között a 
Régiségek Házát, a Máté Tanyát, a Világlépés teret, de bejárhat-

ják a Tisza-parti Tanösvényt és felnézhetnek a kilátóba is.

 www.rakoczifalva.hu
+ 36 (56) 889-700

További érdekességek Nagykörűben
A Nagykörűbe látogatók megtekinthetik még többek között 
a képtárat, az állatsimogatót, a Kézi mesterségek műhelyét, 
bejárhatják a kerékpáros ökotúra útvonalat, a tematikus kulturális 
utat, de táj-és természetvédelmi helyeket is felfedezhetnek.

 www.nagykoru.hu
+ 36 (56) 494-001

Rákóczifalva Nagykörű 
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ízek

Árkád Étterem 
5000 Szolnok, Magyar utca 1 . 
www.arkadetterem.atw.hu

Bajnok Étterem 
5000 Szolnok, Hősök tere 7. 
uj .bajnoketterem.hu

Balalajka Orosz 
Bisztró
5000 Szolnok, Óvoda utca 7/B.

Bár-Ka Étterem
5000 Szolnok, Baross út 52. 

Bicskás Székely 
Fogadó
5000 Szolnok, Tölgy utca 7-9. 
www.alcsifood.hu

Café Merci  
Gourmet House
5000 Szolnok, Szapáry út 3. 
www.mercigarden.hu

Centrum  
Önkiszolgáló  
Étterem
5000 Szolnok, Kossuth tér 5.

Dandár Étterem
5000 Szolnok, József Atti la út 83. 
www.dandar.hu

Drake Kapitány 
Étterem
5000 Szolnok, Jókai utca 12/a. 
www.drakeetterem.hu

Dreher Étterem 
Söröző
5000 Szolnok, Baross út 7. 
www.dreheretterem.hu

Evezős Csárda
5000 Szolnok, Vízpart körút 1 . 
www.evezoscsarda.hu

Galéria Étterem
5000 Szolnok, Szapáry út 1 . 
www.galeriaetterem.hu

Garden Hotel  
Wellness  
és Konferencia
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
www.gardenhotel.hu

Halászcsárda Étte-

rem és kávézó

5000 Szolnok, Damjanich utca 1 . 
www.halaszcsardaszolnok.hu

Honey restaurant & 
club
5000 Szolnok, Baross út 1 .
www.honeyrestaurant.hu

Hotel Tisza Étterem
5000 Szolnok, Verseghy park 1.
www.hoteltiszaetterem.com

Hozam Wellness és 
Apartman
5000 Szolnok, Mária út 27. 
www.hozamhotel.hu

Jazz Borétterem és 
Söröző
5000 Szolnok, Sóház utca 8. 
www.jazzpub.hu

Kis Tisza Étterem
5000 Szolnok, Verseghy park 1.

Liliomfi Étterem 
Kávézó
5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 15. 
www.li l iomfietterem.hu

Lugas Vendéglő 
5000 Szolnok, Thököly út 95.
www.lugas-vendeglo.hu

RepTár Étterem
5000 Szolnok, Indóház út 4-6. 
www.reptar.hu

Róza Vendéglő
5000 Szolnok, Konstantin utca 36.

Sörárium Szolnoki  
Interaktív  
Sörmúzeum 
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
www.sorarium.hu

Tiszti Klub Étterem
5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 7-9. 
www.tisztiklubetterem.hu

5000 Szolnok, Ady Endre út 15.

Aranylakat Bistro 
5000 Szolnok, Olajbányász sétány 1. 

Heaven Bistro étte- 

www.heavenbistro.webnode.hu

rem

Sous Vide Bar
5000 Szolnok, Sóház út 8. 



 

OLDAL 30



OLDAL www.szolnok.hu 3 1

i l latcukrászda kávézó gyorsétterem pizzéria

Édes Titok Cukrászda 
és Fagyizó
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 9.
5000 Szolnok, Simon Ferenc utca

Gyurma Napi Cuki
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 9.
5000 Szolnok, Baross út 45-51.

Kis Marcipán Cukrászda
5000 Szolnok, Mártírok útja 43.

Marcipán Cukrászda
5000 Szolnok, József Atti la út 126.

Szatmári Cukrászda
5000 Szolnok, Széchenyi István 
körút 16.

Zagyva Cukrászda
5000 Szolnok, Dr. Sebestény 
Gyula út 2.

Agóra Bisztró
5000 Szolnok, Hild János tér 1 .

Arabica Kávézó
5000 Szolnok, Ady Endre út 28.

Black Cat Cafe
5000 Szolnok, Szapáry út 15.

Cafe Frei Szolnok
5000 Szolnok, Hild János tér 1 .

Centrum Kávézó
5000 Szolnok, Kossuth tér 5.

Korzó Kávéház 
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

New York café & bistro
5000 Szolnok, Kossuth tér 3.

TISZApART Café
5000 Szolnok, Templom út 4.

Arany Ősz Kínai  
Gyorsétterem
5000 Szolnok, Szapáry út 25.
+ 36 (30) 393-3108

Hellasz Taverna
5000 Szolnok, Sütő utca 6/A.
+36 (70) 639-5839
www.hellasztaverna.hu

Hong Fa Kínai büfé
5000 Szolnok, Kolozsvári utca 1 .
+ 36 (30) 481-6560

Kínai Étterem
5000 Szolnok, Ady Endre út 28/A.
+ 36 (30) 899-5876

KFC Szolnok
5000 Szolnok, Mátyás király út 34.
+36 (70) 682-1967

www.kfc.hu

Maláta Sörkert
5000 Szolnok, Szapáry út 17.
+ 36 (56) 400-806
www.malatasorkert.hu

McDonald’s Étterem
5000 Szolnok, Thököly út 51.
+36 (30) 680-5074
www.mcdonalds.hu

Nincs Homár  
Streetfood
5000 Szolnok, Szapáry út 11 .
+36 (20) 288-8029
www.nincshomar.hu

Piao Xiang Lou Kínai  
Gyorsétterem
5000 Szolnok, Ady Endre út 15.

Chicago Pizzéria 
5000 Szolnok, Széchenyi István körút 121 .
+36 (56) 513-107
www.chicago.pgg.hu

Don Quijote Pizzéria
5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 108. 
+36 (56) 343-343
www.szolnokpizza.hu

Gody Papa Pizzéria
5000 Szolnok, Magyar utca 5. 
+36 (56) 411-010
www.godypapa.hu

Pizza Express
5000 Szolnok, Csokonai út 2.
+36 (56) 340-740
+36 (70) 251-7000
www.pizzaexpressszolnok.hu

Pizza Home
5000 Szolnok, Magyar utca 7. 
+36 (56) 950-855
www.pizza-home.hu

Pizza Karaván
5000 Szolnok, Szapáry út 7.
+36 (56) 341-785
www.pizzakaravan.hu

Pizza Sprint
5000 Szolnok, Nagy Imre körút 12.
+36 (56) 411-511
www.pizzasprint.hu

Pizza 6
5000 Szolnok, Konstantin utca 35.
+36 (56) 419-666
www.pizza6szolnok.hu

Pronto Pizzéria
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8.
+36 (56) 412-000
www.pizzasprint.hu

5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
+36 (70) 479-6667
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recepció

szálloda apartman panzió vendégház kemping

Garden Hotel  
Wellness  
és Konferencia
5000 Szolnok, Tiszaliget
+ 36 (56) 520-530
www.gardenhotel.hu

Hotel Tisza Szálló és 
Gyógyfürdő
5000 Szolnok, Verseghy park 1.
+ 36 (56) 510-850
www.hoteltisza.hu

Hozam Wellness és 
Apartman
5000 Szolnok, Mária út 27.
+36 (56) 510-530
www.hozamhotel.hu

Liget Hotel
5000 Szolnok, Tiszaliget
+ 36 (56) 515-043

Sóház Panzió és 
Apartmanház
5000 Szolnok, Sóház út 4.
+ 36 (56) 516-560
+ 36 (70) 636-0636
www.sohazpanzio.hu

Semiramis Business 
Hotel
5000 Szolnok, Magyar utca 23.
+ 36 (70) 396-6910
www.semiramishotel .hu

Trojka Hotel és 
Panzió
5000 Szolnok, Tiszaliget
+ 36 (56) 514-600
www.trojka.hu

Bicskás Székely 
Fogadó
5000 Szolnok, Tölgy utca 7-9.
+ 36 (56) 342-177
www.alcsifood.hu

Tiszaliget Apartman 
Szálló
5000 Szolnok, Tiszaliget
+ 36 (30) 350-2130
www.tiszaligetapartman.hu

Tulipán Villa Panzió
5000 Szolnok, Magyar utca 15.
+ 36 (20) 326-4658
www.tulipanszallo.hu

Dandár Étterem és 
Panzió
5000 Szolnok, József Atti la út 83.
+ 36 (56) 510-939
www.dandar.hu

Holt-Tiszai Vízisport 
Telep
5000 Szolnok, Rita utca
+ 36 (56) 423-902
+ 36 (56) 425-702
www.szolsport.huPark Panzió Étterem

5000 Szolnok, Irinyi János utca 2.
+ 36 (20) 408-2420
www.szolnokpanzio.hu

Pelikán Vendégház
5000 Szolnok, Jászkürt utca 1 .
+ 36 (70) 362-2104

Millér Panzió és  
Szabadidőpark
5000 Szolnok, Mil lér
+ 36 (56) 410-130
+ 36 (30) 462-9096
www.millerpart.hu

Turisztikai és  
Szabadidő Központ
5000 Szolnok, Tiszaliget
+ 36 (56) 424-335
+ 36 (56) 424-705
www.turisztikaikozpont.hu

+ 36 (20) 951-4551
www.szolnokhotel .hu

Moment Apartmanok 
5000 Szolnok, Olajbányász sétány 1 .
+ 36 (30) 408-9467
www.momenthotel.hu



 

OLDAL 34



OLDAL www.szolnok.hu 3 5

Szolnok Megyei Jogú Város  

szerteágazó és nagyon jól  

működő testvérvárosi és  

nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkezik 1969 óta. 

Ezeknek az együttműködé-

seknek köszönhetően számos 

értékes és sikeres program  

valósulhatott meg többek között 

iskolák, kulturális intézmények, 

sportegyesületek, egyházak, 

baráti társaságok, civil  

szervezetek között, nem beszélve 

a személyes baráti kapcsolatok 

kialakulásáról. 

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet 

fordít a városunkba települt 

nemzetközi cégekre, vállalatokra, 

ezzel is erősítve pozícióit a  

nemzetközi köztudatban. 

A világ számos országának 

Magyarországra akkreditált 

nagyköveteivel, diplomáciai 

szervezetekkel, kulturális  

intézetekkel kiváló együttműködést 

alakított ki az önkormányzat, ezzel 

is hozzájárulva a város  

nemzetközi megítéléséhez. 

távol-keleti testvérvárosaink:

Shoham, Izrael

Forlí , Olaszország

Jinzhong, KínaBengu, Kína Sanmenxia, Kína Yuza, Japán

Nagybánya, Románia

Reutlingen, Németország

Bielsko-Biala, Lengyelország

Eastwood, Anglia

Rakvere, Észtország

Riihimäki, Finnország
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