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2017. március 17 – 24. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

 

 

Március 17-18. péntek, 

szombat 

XXIV. „Menjünk világgá…!” Utazási 

Kiállítás 

ITC Székház 

Március 18. szombat IV. Miskolci Pálinkamustra Diósgyőri vár 

Március 18. szombat Éjszakai fürdőzés Miskolctapolca Barlangfürdő 

Március 19. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

Március 21. kedd Goút de France vacsora Végállomás Bistorant 

Március 22. szerda Magyar Nemzeti Cirkusz Pesti úti TTL mellett 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

Újra elindult a belvárosi tematikus sétasorozat, amelyre minden hónap 2. szombatján kerül sor. Újdonság, hogy 

mostantól 6 alkalomra szóló Sétabérletet is vásárolhat.  

Itt a tavasz, ideje kimozdulni, felfrissíteni a lelkünket egy bükki túrával egybekötött jógaoktatással. Már 
meghirdettük ez évi nőknek szánt túráinkat, melyeket tapasztalt túravezetőnk tart egy jógaoktató kíséretével: 
Stresszmentesítő túrák a Bükkben. Az első kirándulás a „Napfénygyűjtés” – tavaszi feltöltő túra március 25-én lesz. 

 

A Húsvét közeledtével gondolni kell a húsvéti dekorációra is, ezért megérkeztek húsvéti termékeink, melyeket 
megvásárolhat a Miskolc Boltban. Van már csokitojás, csokis nyuszi nyalóka és húsvéti ajándék bögre is, de kedvére 
válogathat a húsvéti képeslapok között is. A Borzaska zabpelyhes gabonafalatokból pedig már vaníliás is kapható! 

 

A Miskolci Termelői Napot ezúttal a Víz Világnapja alkalmából Tavaszi szél vizet áraszt címmel rendezik meg. 
Bemutatkozik a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány, lesz arcfestés, állatsimogató, kvíz és plüssjáték vásár, 
a Víz Világnapja alakalmából bükki forrásvizek kóstolására is lesz lehetőség. 

A 2017-es Miskolc torta, a „Miskolci mézes mogyorós”, mely kiváló helyi alapanyagokból készül, kapható a Miskolc 

Bolt és Caféban. Kóstolja meg a Miskolci Termelői Napon kedvezményesen!  

A kávézóban megtekinthetik Hegedűs Gábor Hakni című kiállítását a kávézó és a bolt nyitvatartási idejében.  

Ha elfelejtette lecserélni MiskolcPont kártyáját, amely még érvényes lett volna február 28. után is, a továbbiakban 

500 Ft-os kezelési költséget befizetve teheti ezt meg a Miskolci Tourinform irodában. 

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 
 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

 

Március 18. szombat 

10 órától nyitja meg kapuit a Miskolc Mega Játszóház 

a Herman Ottó Gimnáziumban. A kedvezményes 

600 Ft-os jegy két órára szól és számos 

szórakozási lehetőséget rejt: lesznek légvárak, 

csúszdák, bohóc műsor, arcfestés és csillám 

tetoválás, de az akkumulátoros Ferrari autókat is 

kipróbálhatják a gyerekek. 

Március 19. vasárnap 

11:00, 13:00 és 15:00 órától a Diósgyőri 

Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző 

bemutatói tekinthetők meg a Diósgyőri várban. 

9:00-től 13:00 óráig ismét megrendezik a Miskolci 

Termelői Napot Tavaszi szél vizet áraszt címmel.  

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Stresszmentesito-turak-a-Bukkben
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Hegedus-Gabos-Hakni-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/MEGA-jatszohaz
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Március 22. szerda 

18:00-kor kezdődik a Magyar Nemzeti Cirkusz első 

előadása a Pesti úti TTL áruház mellett Az 

előadások megtekinthetők hétköznapokon 18 

órától, szombatonként 15 és 18 órától, 

vasárnaponként 11 és 15 órától egészen április 2-

ig. Március 27-28 szünnap, március 25. nyílt nap! 

 

Március 24. péntek 

18:00-tól Esztenás táncházon vehetnek részt a Nyilas 

Misi Házban. Az első két órában a gyerekek 

táncháza lesz az Esztenás együttessel, 20:00 

órától pedig a felnőtteké kezdődik moldvai 

csángó tánccal az Agyagbanda 

közreműködésével. 

 

 

KULTÚRA
A Miskolci Nemzeti Színház előadásai a következő héten: Viktória, Kivilágos kivirradtig, Kilépő, A Bandy-lányok, La 

Mancha lovagja, Édeskettes hármasban.  

 

Március 17. péntek 

10:00 órától kezdődik a XXIV. „Menjünk világgá…!” 
Miskolci Utazási Kiállítás az ITC-ben. Számos 
utazási ajánlat közül lehet majd válogatni, illetve 
nyereményjáték is lesz. Díszvendég: hajóutak. 
Belföldi díszvendég: Tokaj. 

Március 18. szombat 

19:00 órától tart előadást Müller Péter a Művészetek 
Házában, melynek címe: A sorsformálás mágiája. 
Az előadásra minden jegy elkelt. 

Március 20. hétfő 

13:00-tól Moldova György: Kegyetlen kenyér 1. című 
könyvének bemutatójára kerül sor a VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. 

19:00 órától a Művészetek Házában fellép a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar Miklósa Erikával. 

Március 21. kedd 

16:30-tól Nagy Bendegúz kerekesszékes világutazó 
előadása hallgatható meg a Kaffka Margit 
Könyvtárban, melynek címe: Kalandozásom 
Ázsiában. 

16:30-tól szintén egy előadás lesz a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban: Beszélgessünk…- 
filozófusokkal a könyvtárban, melyet a Miskolci 
Egyetem Filozófiai Intézetének oktatói tartanak. 

18:00-tól Dr. Lenkei Gábor tart előadást az ITC 
Székházban Csak egy szabad ember lehet 
egészséges címmel. 

19:00-től Quizzone kvízesten játszhat egy jót a zip’s 
brewhouse-ban. A nevezés ingyenes, belépődíj 
nincs. 

19:00 órától a „Hassler Énekegyüttes és barátai” 
sorozat következő rendezvényére kerül sor a 
Rákóczi-házban. A belépés díjtalan. 

Március 22. szerda 

14:00 órától a Móra Ferenc Könyvtárban a Hurrá, 
nyaralunk! című programon megismerkedhetnek 
az internet segítségével történő 
útvonaltervezéssel, menetrendek keresésével és a 
szállásfoglalás világával. 

15:00-től a József Attila Könyvtárban a Barangolás 
hazai tájakon 1. című vetítéses előadáson a téma 
Szilvásvárad és környéke. 

https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-Nemzeti-Cirkusz
https://www.hellomiskolc.hu/Esztenas-tanchaz-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Menjunk-vilagga...-utazasi-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Menjunk-vilagga...-utazasi-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Muller-Peter-a-Muveszetek-Hazaban
https://www.hellomiskolc.hu/Muller-Peter-a-Muveszetek-Hazaban
https://www.hellomiskolc.hu/Moldova-Gyorgy-konyvbemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Liszt-Ferenc-Kamarazenekar
https://www.hellomiskolc.hu/Liszt-Ferenc-Kamarazenekar
http://www.rfmlib.hu/hu/content/kalandozasom-azsiaban
http://www.rfmlib.hu/hu/content/kalandozasom-azsiaban
http://www.rfmlib.hu/hu/content/beszelgessunk-filozofusokkal-konyvtarban-1
http://www.rfmlib.hu/hu/content/beszelgessunk-filozofusokkal-konyvtarban-1
https://www.hellomiskolc.hu/Dr-Lenkei-Gabor-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Hassler-Enekegyuttes-es-baratai
http://www.rfmlib.hu/hu/content/hurra-nyaralunk
http://www.rfmlib.hu/hu/content/hurra-nyaralunk
http://www.rfmlib.hu/hu/content/barangolas-hazai-tajakon-1
http://www.rfmlib.hu/hu/content/barangolas-hazai-tajakon-1
https://www.miskolcpass.com/hu
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18:00-tól az Ifjúsági és Szabadidő Házban a Világjárók 
Társaságának aktuális témája Bolívia. Előadó: 
Kisvárkonyi Csaba. 

Március 23. csütörtök 

9.45-től a József Attila Könyvtárban vetítéses 
előadást tartanak Barangolás hazai tájakon 2. 
címmel. A téma: Sárospatak és környéke. 

10:00-től a Foglalkozása: hivatásos utazó című 
előadásra kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban. 

16.30-tól a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban a Mit olvas, ha nem ír? című előadás 
kezdődik Finta Éva előadásában. 

 

IDŐSZAKI 

KIÁLLÍTÁSOK 

 

Csodálatos Játékvilág címmel kiállítás várja a 
látogatókat a Weidlich udvar 2. emeletén, ahol a 
vendégek több, mint 200 babát és gyűjtői sakktáblákat 
csodálhatnak meg. Nyitvatartás: péntek és szombat 

10:00-19:00.  

A Miskolci Galéria Rákóczi-házban április 14-ig nézhető 
meg a 16. Nagy Kunszt, Nagy utazás kortárs művészeti 

kiállítás.  

Avarok aranya - Rajzóra a múzeumban címmel új 
időszaki kiállítás nyílt a Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai épületében, amelynek központi témája a 
nagyszentmiklósi kincs leletegyüttes. A kiállítás május 

15-ig látogatható.  

Lenkey-Tóth Péter Mazsaroff-díjas festőművész 
kiállítása a Miskolci Galéria - Rákóczi-házban március 

19-ig nézhető meg.  

A Teátrum Pincehely Galériában április 2-ig látogatható 
a Hatás-kölcsön-hatás című kiállítás, Dunai Beáta 
festőművésztanár és tanítványainak közös tárlata. 

 

'56 Miskolc – A forradalom emlékezete című kiállítás 
látogatható a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai öreg 

épületében 2017. június 15-ig.  

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Március 13-19-ig a Dining City Országos 
Étterem Hét ideje alatt lehetőség van 3 fogásos 
menüt kérni mindössze 3.300 Ft-ért több felső 
kategóriás étteremben. A résztvevő miskolci 
éttermek: Drót Bisztró, Dűlő Étterem, Lokalista 
Bistro, Malom Étterem, zip’s brewhouse. 

Március 18-án 09:00-kor kezdődik a Diósgyőri 
várban a IV. Miskolci Pálinkamustra, a Kárpát-
medencei pálinka-, párlat- és sós sütemény 
verseny. A rendezvény ingyenesen látogatható. 

Március 21-én 16 órától rendelhető a  
Végállomás Bistorantban az a különleges 
vacsora, ami a Goút de / Good  France 
nemzetközi rendezvény keretein belül a francia 
gasztronómiát ünnepli. Ára: 10 500 Ft. 

Március 24-én 19.30-tól Demetervin 
Borvacsorán vehetnek részt az Avalon 
Ristorante-ban. Az öt fogásos vacsora ára 9 900 
Ft, melyhez előzetes foglalás szükséges 
március 22-ig.  

Március 20-án 19 órától a zip’s brewhouse-ban 
megrendezik a II. Gasztrohétfőt, melyben 
keretein belül Chilivili gasztroest és Chilivili 
vásár lesz. 

https://www.hellomiskolc.hu/Vilagjarok-Tarsasaga
https://www.hellomiskolc.hu/Vilagjarok-Tarsasaga
http://www.rfmlib.hu/hu/content/barangolas-hazai-tajakon-2
http://www.rfmlib.hu/hu/content/foglalkozasa-hivatasos-utazo
http://www.rfmlib.hu/hu/content/mit-olvas-ha-nem-ir-finta-eva-sarospatakon-elo-kolto
https://www.hellomiskolc.hu/Csodalatos-jatekvilag-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Kunszt-kiallitas-Miskolc-Galeria
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Kunszt-kiallitas-Miskolc-Galeria
https://www.hellomiskolc.hu/Avarok-aranya-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Galeria-Varosi-Muveszeti-Muzeum-Rakoczi-haz
https://www.hellomiskolc.hu/Hatas-kolcson-hatas-cimu-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/56-Miskolc-a-forradalom-emlekezete-cimu-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
http://www.etteremhet.hu/lang/hu/cities/countryside/restaurants
http://www.etteremhet.hu/lang/hu/cities/countryside/restaurants
https://www.hellomiskolc.hu/Drot-Bisztro-es-Etterem
https://www.hellomiskolc.hu/Dulo
https://www.hellomiskolc.hu/Dulo
https://www.hellomiskolc.hu/Lokalista-Bistro
https://www.hellomiskolc.hu/Lokalista-Bistro
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse
http://www.diosgyorivar.hu/iv-miskolci-palinkamustra
https://www.hellomiskolc.hu/Gout-de-France-vacsora
https://www.hellomiskolc.hu/Demetervin-borvacsora
https://www.hellomiskolc.hu/Demetervin-borvacsora
https://www.hellomiskolc.hu/II-zips-GasztroHetfo-Chilivili-Gasztroest-es-vasar
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Domján József festőművész munkáit egy emlékkiállítás 
keretében április 15-ig csodálhatják meg a Miskolci 
Galéria Rákóczi-házban, a galéria nyitvatartási 

idejében.  

A Színháztörténeti és Színészmúzeumban Barnáné 
Juhász Ildikó – Báb- és díszlettervező, illusztrátor Téli 
tündérkert című tárlata nézhető meg április 15-ig.

 

Március 30-ig megnézhető a 25 éves Hámori Waldorf 
Iskola gimnazistáinak kiállítása a Móra Ferenc 
Könyvtárában "Kinn a világ tág terében, benn a lélek 
mélységében" címmel. 

Stumpfné Gyöngyösi Etelka Fonálkodásaim című 
tárlatát nézhetik meg március 22-ig a József Attila 
Könyvtárban. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban egy 
tárlaton a 100 éve hunyt el Csoma József történészre, 
heraldikai íróra emlékeznek. A kiállítás megtekinthető 

március 31-ig a helyismereti részlegben, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. 

Március 8-tól március 24-ig megcsodálható Nagy Lajos 
„A realizmus peremén” című kiállítása a Polgármesteri 
Hivatal aulájában, nyitvatartási időben. 

Március 9-től április 5-ig nézheti meg a Miskolci Galéria 
Rákóczi-házban Kavecsánszki Gyula festőművész 

tárlatát.  

Március 13-tól április 8-ig látogatható Poczok Gábor 
amatőr képzőművész, volt kohász alkotásaiból 
rendezett kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban Fújt a gyár címmel. 

A XXIV. „Menjünk világgá…!” Miskolci Utazási Kiállítás 
keretien belül március 17-18-án tekinthető meg az ITC 
Székház Galériáján a Lépteim nyomán – 
Bükkszentkereszt című fotókiállítás Orliczki Attila 
fotóiból. Az ITC Székház bejárata előtt pedig a Miskolc 
régi képeslapokon című kiállítást csodálhatjuk meg. 

 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 
 

Március 17. péntek 

19:00-től kezdődik a Művészetek Házában a Csík 
Zenekar koncertje. Vendég: Kiss Tibor. A koncertre 
minden jegy elkelt. 

19:00 órától nyitja meg kapuit a Vörösmarty 
Művelődési Ház, ahol 20:00 órától Senor koncert, 
21.30-tól pedig Nemzeti Hang koncert lesz. 

19:30-tól ismét Illés Klubon vehetnek részt a Miskolci 
Illés EmlékZenekarral. Vendég: Schuster Lóri, a P. 
Mobilból. 

20:00-tól a Supernem lép fel a Helynekemben. 
Vendég: a Fatal Error. A koncert után Video Disco-
t tartanak. 

21:00 órától Szász Péter koncert lesz az Otthonkában. 

21:00-től a KGST szórakoztatja közönségét a Grizzly 
Music Pub-ban.  

21:00 órától a Warning együttes pengeti a húrokat a 
Corner Stage-ben, 22:00 órától pedig az EGO-
Projecté a színpad. 

22:00-től a Stamp Club-ban is lesz lehetőség a 
bulizásra a Jungle Boogie Retro Buli-ban.  

Március 18. szombat 

19:00 órától nyitja meg kapuit az Ifjúsági és Szabadidő 
Ház, ahol 20 órától Mobil Mánia koncert lesz 
Vikidál Gyulával. Vendég: a Cherokee. 

20:00-tól kezdődik a Helynekemben az Európa Kiadó 
és a Köpönyegforgatók fellépése. 

20:00-tól az Avalon Ristorante-ban a latin zenei est 
hangulatáról a Latin Combo gondoskodik. 

21:00 órától a Grizzly Music Pub-ban lép fel a JAM 
Republic Cover Band. 

https://www.hellomiskolc.hu/Domjan-Jozsef-emlekkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Teli-tunderkert-cimu-tarlat
https://www.hellomiskolc.hu/Teli-tunderkert-cimu-tarlat
https://www.hellomiskolc.hu/Mora-Ferenc-Konyvtar
https://www.hellomiskolc.hu/Mora-Ferenc-Konyvtar
https://www.hellomiskolc.hu/Fonalkodasok-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Rakoczi-Ferenc-Megyei-es-Varosi-Konyvtar-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Lajos-A-realizmus-peremen-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Kavecsanszki-Gyula-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Kavecsanszki-Gyula-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Poczok-Gabor-Fujt-a-gyar-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Poczok-Gabor-Fujt-a-gyar-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Menjunk-vilagga...-utazasi-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Csik-Zenekar-Koncert-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Csik-Zenekar-Koncert-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nemzeti-Hang-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Ill%C3%A9s-Klub-MIEZ
https://www.hellomiskolc.hu/Supernem-Koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Szasz-Peter-gitarest-az-Otthonkaban
https://www.hellomiskolc.hu/KGST-koncert-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Jungle-Boogie-Retro-buli-a-Stamp-Klubban
https://www.hellomiskolc.hu/MOBIL-MANIA-Vikidal-Gyulaval
https://www.hellomiskolc.hu/Europa-Kiado-Koponyegforgatok-Valahol-lenni-17
https://www.hellomiskolc.hu/Europa-Kiado-Koponyegforgatok-Valahol-lenni-17
https://www.hellomiskolc.hu/Latin-Combo-Koncert
https://www.hellomiskolc.hu/JAM-Republic-Cover-Band-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/JAM-Republic-Cover-Band-koncert
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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21:00-től a Corner Stage-ben End of Paradise 
koncertet rendeznek. 

Március 24. péntek 

15:00-től rendezik meg a „Dallamok különböző 
országok nyelvein” című műsort a VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Belépő: 
600 Ft. 

17.30-tól kezdődik a Miskolci Musical és Dalszínház 
szokásos Zenés Kávéházi Estéje a Gyöngy 
Cukrászdában. A téma: Csak magyarul! 

19:00-től a Művészetek Házában Péterfy Bori és a 
Love Band ad akusztikus koncertet. 

20:00 órától a Helynekemben a Halott Pénzé a 
színpad. A koncertre minden jegy elkelt. 

21:00 órától a Grizzly Music Pubban a Company 
Graveyard lép fel. 

21:00-tól a Corner Stage-ben is van lehetőség a 
kikapcsolódásra a KisBót V.Ü.H.E. koncertjén.  

22:00-től a Rockwellben a lemezjátszók mögött 
G.w.M.

 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Március 17. péntek 

17:00-től eukaliptuszos-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

19:00-től joghurtos szaunaprogram a Miskolctapolcai 
Strand gőzkabinjában. 

Március 18. szombat 

18.30-tól kezdetét veszi az év első Éjszakai fürdőzése 
a Miskolctapolca Barlangfürdőben, melynek során 
a fürdő beltéri medencéit és a szaunákat 
használhatják. 

Március 19. vasárnap 

10:00-16:00-ig a Belvárosi Jógastúdióban Ájurvédikus 
workshopot rendeznek.  A program ideje alatt a 
témáról szóló előadást hallgathatnak meg, majd 
egy 2x90 perces jógagyakorlat következik. 
Előzetes jelentkezés szükséges. 

 

Március 20. hétfő 

17:00-től ánizsos-tengeri sós szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től kávés peeling szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában.  

 

Március 22. szerda 

17:00-től sörös-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től citrusos-mézes szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában.  

Március 24. péntek 

17:00-től sörös-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től joghurtos szaunaprogram a Miskolctapolcai 
Strand gőzkabinjában. 

SZOMSZÉD KERTJE 

Március 18-án rendezik meg az V. Országfutást. 
A Sárospatakról és Sátoraljaújhelyről induló 
futók Károlyfalvánál találkoznak, majd 
visszafutnak Sátoraljaújhelyre, ahol 
talpvizsgálat, tea és harapnivaló várja őket. A 
regisztráció ingyenes. 

https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/A-Dallamok-Szarnyan-Muveszeti-Klub-musora
https://www.hellomiskolc.hu/A-Dallamok-Szarnyan-Muveszeti-Klub-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Zenes-Kavehazi-Estek-Miskolci-Musical-es-Dalszinhaz4
https://www.hellomiskolc.hu/PETERFY-BORI-LOVE-BAND-AKUSZTIK
https://www.hellomiskolc.hu/PETERFY-BORI-LOVE-BAND-AKUSZTIK
https://www.hellomiskolc.hu/Halott-Penz-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Company-Graveyard-a-Grizzlyben
https://www.hellomiskolc.hu/Company-Graveyard-a-Grizzlyben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Ajurvedikus-workhsop-az-egeszseg-neveben
https://www.hellomiskolc.hu/Ajurvedikus-workhsop-az-egeszseg-neveben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
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SPORT 
 

Március 18. szombat 

19 órától a DVTK Jegesmedvék játszanak a MAC ellen 
a Miskolci Jégcsarnokban. 

Március 24. péntek 

16:00 órától a DVTK felkészülési mérkőzést játszik a 
Tatran ellen a DVTK Edzőközpontban.

 

TÚRA 
 

Március 18. szombat 

10:00-16:00 óráig a Barlangok Hónapja alkalmából 
kerül sor Extrém overálos barlangtúrára a Létrási-
víznyelőbarlangban. A túrát kalandvágyó, sportos 
felnőtteknek ajánlják. 

 

Március 19. vasárnap 

10:00-14:00-ig szintén a Barlangok Hónapja keretein 
belül van lehetőség Extrém overálos 
barlangtúrára a Bolhási-víznyelőbarlangban. A 
kúszós-mászós útvonal miatt ezt a túrát a 
barlangjárásban tapasztaltabb személyeknek 
ajánlják. 

 

IDEGENVEZETÉS 
 

Általános idegenvezetés különböző nyelveken, tematikus városnézések és bükki túrák magyar nyelven. 

A miskolci turisztikai szervezet városnéző sétái és bükki túrái egész évben megrendelhetők.  

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 Ha valaki együtt vásárol Miskolc Pass Classic-ot a Hungary Card Basic változattal, akkor 6000 Ft 
helyett csak 3000 Ft-ot fizet érte. 

 A Barlangok Hónapja alkalmából egész márciusban kedvezményesen látogatható az Anna-barlang 
és a Szent István-barlang. A felnőtt jegy 800 Ft, a gyermek és nyugdíjas jegy 300 Ft, óvodásoknak 
pedig ingyenes a belépés. 

 A Lillafüredi Libegőpark karbantartási munkálatok miatt zárva tart. 

 A Herman Ottó Múzeum Papszer utcai kiállítóépületének Szász Endre gyűjteménye jelenleg nem 
látogatható. 

https://www.hellomiskolc.hu/Extrem-overalos-barlangtura-a-Letrasi-viznyelobarlangban
https://www.hellomiskolc.hu/Extrem-overalos-barlangtura-a-Letrasi-viznyelobarlangban
https://www.hellomiskolc.hu/Extrem-overalos-barlangtura-a-Bolhasi-viznyelobarlangban
https://www.hellomiskolc.hu/Extrem-overalos-barlangtura-a-Bolhasi-viznyelobarlangban
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
https://www.hellomiskolc.hu/Anna-barlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Libegopark
https://www.miskolcpass.com/hu
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 Hogy az Öreg Halász révbe érjen… Újra megnézhető Csontváry-Kosztka 
Tivadar Öreg halász című festménye a Herman Ottó Múzeum Képtárában a 
restaurálás megkezdéséig, március 31-ig. A festmény megújulását támogatói 
jegy vásárlásával, a múzemi pénztáraknál történő befizetéssel vagy a Herman 
Ottó Múzeum számlaszámára CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086-67733271-
52400009 való átutalással támogathatja. Utóbbi esetében a megjegyzés 
rovatban tüntesse fel „Az Öreg halász restaurálására” szöveget. 

 Idén is van lehetőség a Gokart jogsi megszerzésére a 14 éven aluliaknak a Hell Kart & Event 
Centerben, az Avalon Parkban. A sikeresen vizsgázókra nem fog vonatkozni az a szabály, hogy a 
14 éven aluli gyermekek egyszemélyes gokartot nem vezethetnek. 

 Sajnálatos módon 2017. március 18-án bezár a Reinpold’s KOLBice miskolci étterme. A vendégeket 
a végeleges zárásig ajándék kávéval és cappuccinóval várják. 

 A Hell Kart pályán extra meglepetéssel készülnek. Március 25-től 31-ig kettőt fizetsz, hármat 
mehetsz akciót hirdetnek. 
 

Fedezze fel Miskolcot a kényelem és megtakarítás párosával! A Miskolc Pass 
24, 48, 72 és 120 órás turisztikai kártyával! Bevezető áron már a Miskolc Pass 
Gyerekkártya is elérhető! 

 

A Miskolc Pass logóval ellátott rendezvények és látnivalók a kártya 
felmutatásával ingyenesen vagy kedvezményesen látogathatók.  

 

Már most írja be! Programok a következő 

hetekben Miskolcon és környékén: 

Március 25. | A Víz Világnapja a Miskolci Állatkert és 
Kultúrparkban 

Március 25. | Stresszmentesítő túrák a Bükkben – 
„Napfénygyűjtés” – tavaszi feltöltő túra 

Március 31. |HELL 23. Miskolc Rally a Mento 
Kupáért 

Április 1. | The Biebers koncert a Helynekemben 

Április 2. | Ciróka Babakoncert a Művészetek 
Házában 

Április 16-17 | Húsvéti Sokadalom a Diósgyőri 
várban 

 

 

 

A heti hírlevél szerkesztői:  

Tóth-Bodnár Krisztina, Széles Andrea, Tőkei Viktor, 

Kupcsik Sarolta, Tóth Emese.  

Felelős szerkesztő: Nagy Júlia ügyvezető.  

A programajánlót a szervezőktől származó 

információk alapján állítottuk össze. Az esetleges 

változásokért nem tudunk felelősséget vállalni.  

Lapzárta: 2017. március 16. 16:00 

https://www.hellomiskolc.hu/Herman-Otto-Muzeum-Keptara
http://minimiskolc.hu/event/gokart-trening-gyerekeknek/?instance_id=161
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Park
https://www.hellomiskolc.hu/Reinpolds-KOLBice-belvarosi-gyorsetterem
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu

