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VÁROSRÓL:
A Tisza fővárosa. A Tisza és a Zagyva által körülvett védett magaslaton épült ki az ispánsági vár, amely nevét
Zounok ispánról kapta, aki 1046-ban Gellért püspök védelmében halt mártírhalált Budán.
I. Géza király 1075-ben a garamszentbenedeki apátság oklevelében tesz említést a szolnoki útról, Szolnok
polgárairól,  a  Szolnok  városbeliek  földjéről.  Ez  az  első  írásos  említés.  Szolnok  jelentősége  különösen
megnőtt a XVI. század közepén. Régi várát a fenyegető török veszély miatt újjáépítették, majd a várost is

fallal  és  vizesárokkal  vették  körül.1552-ben  a  törökök
Szolnokot katonai és szandzsákszékhellyé alakították, de
uralmuk alatt a város képe nem nagyon változott.
Az  Árpád-kortól  a  XIX.  század  közepéig  a  Tisza
kapcsolta be a várost a nagytájak közötti kereskedelem-
be; itt  volta az ország észak-keleti vidékéről leúsztatott
só és faanyag egyik legfontosabb kirakodó, raktározó és
elosztó helye. 
A  város  fejlődésében  új  szakaszt  jelentett  az  1847.
szeptember 1-jén megnyitott Pest-Szolnok közötti vasút,
amely az ország második vasútvonala.
1849 januárjától Szolnok a szabadságharc tiszai 

  Országzászló       kulcsvárosává vált.
A  város  1876-ban  újra  megyeszékhely  lett,  s  ez  közigazgatási,  kulturális  szerepkörét  is  megnövelte.  A
századforduló  táján  élelmiszer-  és  malomipar  alakult  ki,  a  város  kereskedelme,  üzletei,  bankjai  új
építkezéseikkel átformálták Szolnok jellegzetes városközpontját
A város fejlődése az elmúlt évtizedekben sem állt meg, hídváros szerepe 1992-ben a 4-es főútra épülő Tisza-
híddal tovább bővült.  A város új szimbóluma a 2011-ben átadott  Tiszavirág híd,  amely a Tiszaligetet is
bekapcsolja a város életébe. A gyaloghíd lábánál kialakított Tiszai hajósok tere, kedvelt és gyakran használt
rendezvényhelyszín. 
ÉPÍTETT ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉG
A városközpont  nagyrészt  áldozatul  esett  az  I.  és  II.  világháború  pusztításainak,  majd  az  50-es  évek
építkezéseinek. A város így nem bővelkedik műemlékekben, ódon épületekben és utcákban. 
Szolnok  szellemi  örökségét  és  erre  épülő  kulturális  identitását  a  nyitottság,  a  tolerancia,  valamint  a
megújulási képesség határozza meg.
Szolnoknak, ugyanis a város felé közeledve három templom a katolikus, a református és a zsidó templom
tornya egymás mellett látszott és látható ma is, így mint a vallási tolerancia helyszíne került be az utazók
feljegyzéseibe.
A pezsgő kulturális élet következtében az újabb és újabb köztéri alkotásokkal gazdagodó, megújuló tereken
színvonalas  kávéházak  nyílnak,  melyekben  az  egymást  érő  művészeti  fesztiválok  forgatagában
kapcsolódhatnak ki az itt élők és ide látogatók. 



EGYEDI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK
A Szolnoki csata  március  5-i  évfordulóját  évről  évre  nagyszabású hadijátékkal  ünnepli  a  város.  A nagy
tömegeket vonzó rendezvény egyben a kulturális évad nyitányát is jelenti. 
A város vezető művészeti intézménye a Szigligeti Színház, amelynek szilveszteri műsorát a Duna Televízió
rendszeresen közvetíti. 
Az avantgárd és alternatív szellemi élet mértékadó helyszíne a TiszapArt Mozi, amely otthont ad Szolnok két
elismert szakfilm-szemléjének a Nemzetközi Tudományos Filmszemlének és a Nemzetközi Képzőművészeti
Filmszemlének. 
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
A Szolnoki  Művésztelepet  vezető  szakmai  testület  szervezi  a  város  gazdag  képzőművészeti  életét;  az
ARTjáró  Összművészeti  Fesztivált,  pARTicum  Biennálé  Szabadtéri  szoborkiállítást.  A Festészet  Napja
kiemelt rendezvényeként valósul meg 
Évtizedes hagyományokkal rendelkezik az Ars-In-Kom Kft. által fémjelzett két  nagy fesztivál, az elmúlt
években nemzetközi sztárokat is felvonultató Szolnoki Zenei Fesztivál, valamint az Őszi Művészeti Hetek. 
ZENE
A város  zenei  kínálata  a  kvartettől  a  big  bandig,  a  népzenei  kisegyüttestől  a  huszárzenekaron  át  a
könnyűzenei  együttesekig terjed. A város zenei életében kiemelt  helyet foglal el az Izaki  Masahiro által
vezetett  Szolnoki  Szimfonikus Zenekar,  valamint  az ország egyetlen professzionális  női  kamarakórusa a
Bartók Béla Kamarakórus.
IRODALOM
A város fontos irodalmi orgánuma az országos hírnévnek örvendő Eső című irodalmi lap
FESZTIVÁLOK
Országos Néptáncfesztivál
Szolnoki Zenei Fesztivál, valamint az Őszi Művészeti Hetek. 
„Örökség” Világzenei Fesztivált
Globe Fesztivál – Országos Színjátszó Találkozó
Tisza-parti Nyár
(A  Tiszavirág  Fesztivál  a  tiszavirágzás  idejére  eső  nagyszabású,  szabadtéri  művészeti-gasztronómiai-
idegenforgalmi, a tiszai hajós turizmussal is kapcsolatot találó rendezvény)
Parti-Túra – Szolnoki Szimfonikus Nyár elnevezésű, ingyenes szabadtéri rendezvény
Katonazenekari Fesztivál
TOVÁBBI KIEMELT RENDEZVÉNYEK
az Utazás Kiállítás és Vásár, a Séfrandevú, az Életmódfesztivál,  a Csokoládéfesztivál  és Designe napok,
valamint a Régi Idők Tere és a Tiszai Hal Napja. 
KIEMELT FEJLESZTÉSEK
Agóra  – multifunkcionális  kulturális  központ,  Rozárium –  a  város  egyik  leglátványosabb,  legillatosabb
látványossága magyar nemesítésű rózsákkal,
Az idén adják át a RepTár – interaktív repülőmúzeumot és Sörárium – interaktív sörmúzeumot.
ÉRTÉKTÁR 
Szolnok Megyei Jogú Város Értéktárában jelenleg 25 érték szerepel: a  Szolnoki Művésztelep, a  Szolnoki
csipke,  a  Szolnoki  Görögkatolikus  Egyházközség  templomának  ikonosztáza  és  harangja,  Kósa  Károly
szolnok-tisza.blogspot.hu honlapja, a Szolnoki Gulyásfesztivál, a Tiszavirág Fesztivál, a Cimbalom (magyar
cimbalom,  Liszt  Ferenc  szavaival  „magyar  zongora”),  Verseghy  Ferenc  szellemi  öröksége,  a  Verseghy
Ferenc  Könyvtár  helytörténeti  gyűjteménye,  a  Horánszky  utca  kövei,  az  Alsó-Zagyva-völgy  szolnoki
szakasza, a Boldog Sándor István körút molnárfecske telepe, a Tiszavirág, a Szandai rét, az Erzsébet liget, a
Szolnoki ártézi  kutak, a  Béres József sétány, a Partos Mária-kápolna,  a Xavéri  Szent  Ferenc kápolna,  a
Belvárosi Szentháromság nagytemplom, a volt Ferences templom és rendház, az Eötvös téri víztorony és
közpark, a Golden Hind – Csőrike harci helikopterek, valamint a Habos isler.


