
sodrában. 1960-tól kezdve a szolnoki művészeti élet reprezentatív alkotásai a szol-
noki múzeumban „Szolnoki Galéria" néven megrendezett állandó kiállításon láthatók.

A Damjanich Múzeumban a régészeri és történeti kiállítás a megye és ezen
belül Szolnok város régészeti-történelmi emlékeit mutatja be, ahol az elmúlt másfél
évtized rendszeres régészeti kutatása nyomán felszínre került igen értékes régészeti
leletek láthatók. Köztük a Tiszamenti Vegyiműveknél felszínre került 20 000 éves
ivópohár, amelyet a jégkorszak embere, a mammut és a rinoceros kortársa munkált
meg gondosan, s amely Dr. Vértes László szakvéleménye szerint az alföldi paleoliti-
kum eddig ismert legszebb darabja.

Szinte megszakítás nélkül keresték fel ezt a fontos vidéket nemcsak a kőkor
emberei, hanem megtelepedtek itt a bronzkor, vaskor és a népvándorláskor népei is.
Régészeti anyaguk gazdag anyagát külön figyelmébe ajánljuk vendégeinknek.

S ha valakit különösebben a kerámia érdekei, végignézve a régészeti kiállítá-
sunkat, nyolc évezred igen sok, kézzel formált és korongolt kerámiáját találja meg.
S hozzá csatlakozik Szolnok megye népművészete című kiállítás rendkívül változatos,
színes kerámia anyaga is. De az érdeklődők, Szolnok megye tájegységeinek legszebb
bőr- és textil-, valamint pásztorművészetét is megismerhetik. A múzeum nemcsak
a főtéri épületében rendez időszaki kiállításokat, hanem a Szigligeti Színház korszerű-
sített előcsarnokában is rendszeresen láthatók képzőművészeti kiállítások. A színház
nyári szünete alatt nagyobbméretű képzőművészeti kiállításokat találhatnak mindig
a látogatók a Tisza Szálló szomszédságában. Nemrégiben nyílt meg a Képcsarnok
korszerűen berendezett üzlete és benne a kamarakiáliításokra alkalmas kiállítórész-
lege, amely Aba-Novák Vilmos terem elnevezést kapta. A látnivalókon kívül jól
berendezett üzletek, ízléses kirakatok, espresszók, kisvendéglők találhatók a város
legtöbb részén. S útjuk során Szolnokra érkezők keressék fel a Kossuth téren az
Idegenforgalmi Hivatalt vagy a Tisza-ligetben a campingben levő kirendeltségét.
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