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2017. május 19 – 26. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

 

   

Május 20. szombat Stresszmentesítő túrák a Bükkben: 
Az erdő hangjai 

Herman Ottó Emlékpark 

parkolója (indulás helye) 

Május 20. szombat 
Történelmi lakoma az Aranykorona 

Étteremben  

Aranykorona Történelmi Hotel-

Étterem & Látványpince 

Május 20-21. szombat-

vasárnap 

Hunguest Hotel Palota – Deboti 

Vitorlás Hétvége 
Lillafüred, Hámori - tó 

Május 21. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

Május 21. vasárnap Történelmi kavalkád Diósgyőri vár 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A minden hónap második szombatján tartott garantált városnézésünk következő sétája június 10-én lesz, melynek 

témája: Az egykori Urak utcája és környéke. Ne feledje, még most is megéri megváltani a 6 alkalomra szóló 

sétabérletet, Miskolc Pass Classic-kal még olcsóbban!  

Újra Miskolci Termelői nap az Erzsébet téren! A helyi termékek, kézműves portékák mellett ezúttal a különböző 
mesterségek világában merülünk el. Bemutatókon keresztül tudhatjuk meg mit csinál egy régész, gyógyszerész, 
zenész, rendész, kovács, és rendőr. Kipróbálhatjuk a Factory Aréna sportjait is, és meghallgathatjuk a Számadó 
Zenekar koncertjét. 

Stresszmentesítő túrasorozatunk következő túrájára május 20-án kerül sor. Ez alkalommal az erdő hangjait 
fedezzük majd fel. Köztudott, hogy a természet hangjai segíthetnek a hétköznapok stressz hatásait kiheverni. 
Lehet ez egy hegyi patak vidám csobogása, egy lombos erdő suhogása, de az erdő egyéb „neszei” is jótékony 
hatással lehetnek ránk. Az állatok hangjai – mint például a madárdal is – általában nyugtatóan hatnak a feszült 
emberekre. Túránkon ez alkalommal is velünk tart dr. Korányi Mariann jógaoktató, akinek a segítségével különböző 
meditációs és jóga gyakorlatokat sajátíthatnak el a résztvevők. Jöjjön és engedje el velünk a stresszes 

hétköznapokat! Előzetes regisztráció: +36 70 432 0965.  

A következő Miska-kalandozáson, május 21-én 10 órától az állatok nyomába eredhetnek a gyerekek MisKával, a 
városjáró mackóval Miskolc belvárosában! A játékos, élményszerző sétákat májustól minden hónap harmadik 
vasárnapján tartjuk. Indulási helyszín a Miskolci Termelői Nap ideje alatt az Erzsébet tér. Jelentkezni az 

info@hellomiskolc.hu email címen lehet pénteken 17:00-ig.  

A Miskolc Café-ban Técsi Ágnes festőművész Érintés című kiállítását tekinthetik meg május 23 és június 13. között 

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 

Május 14-20-ig Májusi Bogaras Napokat rendeznek a Factory Arénában, ahol interaktív programokkal és 

rovarkiállítással készülnek. A rendhagyó biológia órákra csoportok jelentkezését várják, de a programok 

egyénileg is látogathatók hétköznapokon 16 és 18 óra között, hétvégén pedig 10 és 18 óra között. 

Május 20-21-én Hunguest Hotel Palota-Deboti Vitorlás Hétvégét szerveznek Lillafüreden. A verseny mindkét napon 

10:00-kor kezdődik, de folyamatos programok várják az érdeklődőket a Függőkertben is. 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Stresszmentesito-turak-a-Bukkben
https://www.hellomiskolc.hu/MisKa-programok-gyerekeknek
https://www.hellomiskolc.hu/MisKa-programok-gyerekeknek
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Tecsi-Agnes-festomuvesz-onallo-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Tourinform-Miskolc-hu-3208
https://www.hellomiskolc.hu/Majusi-bogaras-napok
https://www.hellomiskolc.hu/Hunguest-Hotels-Palota-Lillafured-Deboti-Vitorlas-Hetvege
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Május 26-27-én a Régészet napját ünneplik a Herman Ottó Múzeumban. 26-án a múzeum hátsó udvarában 

tartandó III. Kisvakondok Régészkupára csapatok jelentkezését várják, a Diósgyőri vár várárkában Ásatási nyílt 

nap lesz, mely szintén jelentkezéshez kötött, a Pannon-tenger Múzeumban pedig előadásokat hallgathatnak 

meg. Május 27-én a főépület udvarán régészeti játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, fotósarokkal és légi 

fotóval készülnek. 

Május 22 - június 1-ig tart a XVII. Gyermek Borsodi Fonó Folklórfesztivál a Diósgyőri várban, melyen egész napos 

programokon át ismerhetik meg a gyerekek a néphagyományok világát. Május 30-ig várják iskolás csoportok 

jelentkezését. 

Május 19. péntek 

10:00-16:00-ig Mission Toborzó Napot rendeznek a 

Centrum előtti téren, ahol harci jármű- és 

fegyverbemutatókkal, katonai- és 

mentőszolgálati bemutatókkal készülnek, de lesz 

lehetőség véradásra is. 

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.  

Május 20. szombat 

09:00-től rendezik meg a Miskolci Állatkert és 

Kultúrparkban a Biodiverzitás napját, amellyel a 

biológiai sokféleségre, illetve az azt fenyegető 

veszélyekre kívánják felhívni a figyelmet. 

10:00-14:00-ig a Miskolci Állategészségügyi Telep 

nyílt napján kutyasétáltatásra és 

örökbefogadásra is lesz lehetőség. 

11.20-tól a X. Mercedes Benz Classic Csillagtúra 

alkalmából oldtimer autók haladnak át a városon. 

11:20-12.50-ig Lillafüreden az Ózon parkolóban 

tartózkodnak, 11:40-14:30-ig a Lovagi Tornák tere 

előtti vásártéren és 13:15-15:00-ig a Szent István 

téren. 

09:00-18:00-ig Történelmi Kavalkádot rendeznek a 

Diósgyőri várban. A lovagrend és hagyományőrző 

bemutatók mellett lesz bábelőadás, táncház és 

koncert is, de egyebek mellett vásárral, 

görénysimogatóval, udvarhölgy- és 

apródképzővel is készülnek. Felvonulás: 10:00-

kor. 

Május 21. vasárnap 

09:00-től a Miskolci Termelői Nap témája 

Mesterségem címere lesz. A helyi termékek, 

kóstolók mellett, sokféle mesterségbemutatón 

vehetünk részt, de kipróbálhatjuk a Factory Aréna 

extrém sportjait és fellép a Számadó zenekar is. 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban Pom pom 

meséit nézhetik meg a gyerekek. 

17:00 órakor Varró Dániel és az Eszter-lánc zenekar 

verses-zenés interaktív koncertjén vehetnek 

részt, mely gyerekeknek és gyereklelkű 

felnőtteknek egyaránt szól. 

Május 26. péntek 

09:30-tól Játék Tér/Gyereknap címmel rendez 

gyereknapi délelőttöt Cukorbohóccal a Mamoda 

(Andrássy út 96, 104-es terem). 6 hónapos kortól 

3 éves korig ajánlott program. 

  

 

KULTÚRA
A Miskolci Nemzeti Színház előadásai a következő héten: La Mancha lovagja, Harlequinade – Szenvelgők 
komédiája, A mi osztályunk, A hülyéje, Világszép nádszálkisasszony, Játék a kastélyban, Viktória, Bánk bán, A 

Bandy-lányok, Bakkhánsnők.

https://www.hellomiskolc.hu/Regeszet-Napja
https://www.hellomiskolc.hu/Gyermek-Borsodi-Fono-Folklorfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Mission-Toborzo-Nap
https://www.hellomiskolc.hu/Esztenas-tanchaz-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Biodiverzitas-napja-a-Miskolci-Allatkertben
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Mercedes-Benz-Classic-Csillagtura-Miskolcon
https://www.hellomiskolc.hu/Reneszansz-kavalkad-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Varro-Daniel-es-az-Eszter-lanc-zenekar-koncertje
http://minimiskolc.hu/event/jatek-ter-gyereknap/?instance_id=287
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.miskolcpass.com/hu
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Május 19. péntek

18:00-től a régi Gyöngy cukrászdában a Zenés 

Kávéházi esték műsorának címe: Mindent bele! 

19:00 órától Fazekas Utcai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola ad otthont a ClaXoTon 

Quartet koncertjének. 

Május 23. kedd 

16.30-tól kezdődik, a Beszélgessünk… - filozófusokkal 

a könyvtárban című előadás a II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtárban. 

17:00 órától lesz Técsi Ágnes festőművész Érintés 

című kiállításának megnyitója a Miskolc Bolt és 

Café-ban. 

Május 24. szerda 

18:00-tól kezdődik Dr. Zacher Gábor 

"Varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig - avagy 

a toxikológia 10 000 éves kultúrtörténete" című 

előadása. 

18:00 órától a Világjárók Társaságának témája: 

Kutyaszánhúzó kaland… az Északi sarkkörön túl. 

Előadó: Szigetvári Eszter. 

Május 25. csütörtök 

14:30-tól Zenetörténeti előadást tartanak a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. 

16:00 órától Nagy Bendegúz, kerekesszékes 

világutazó előadása lesz Kalandozásom Dél-

Amerikában címmel a Kaffka Margit Könyvtárban. 

16:30-tól Reisinger János irodalomtörténész előadása 

hallgatható meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárban. Téma: Luther és a 

reformáció. 

19:00 órától 2x45 perces Stand-up csütörtökön 

vehetnek részt az Avalon Sörkertben, ahol több 

humorista lép majd fel. Asztalfoglalás ajánlott. 

Május 26. péntek 

17:00-től a Feledy-házban tartják a Borkultúra kettős 

tükörben című könyv bemutatóját. 

18:00 órától Haász János és Merényi Dániel 

Felnőtteknek nem könyvbemutatóján vehetnek 

részt a Helynekemben. 

 

 

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.  

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Május 13-án 18:00-tól kezdődik az Avalon 

Thermomix Főzőiskola 2. kurzusának 4. alkalma, 

ahol az Avalon Ristorante séfjeitől tanulhatnak 

meg komplett fogásokat. Előzetes jelentkezés 

szükséges. 

Május 20-án 18.30-tól Történelmi lakomát 

rendeznek az Aranykorona Történelmi Hotel-

Étterem & Látványpincében, ahol egy estére 

mindenki uralkodónak érezheti magát. 

Asztalfoglalás ajánlott. 

Május 24-én 19:00-től a Creppy Palacsintaházban 

folytatódik Sándor Zsolt Transzbortúrája, ahol a 

borász kedvenc nedűi kerülnek terítékre. 

https://www.hellomiskolc.hu/Zenes-Kavehazi-Estek-Miskolci-Musical-es-Dalszinhaz
https://www.hellomiskolc.hu/Zenes-Kavehazi-Estek-Miskolci-Musical-es-Dalszinhaz
https://www.hellomiskolc.hu/Claxoton-Quartet
https://www.hellomiskolc.hu/Claxoton-Quartet
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Rakoczi-Ferenc-Megyei-es-Varosi-Konyvtar-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Tecsi-Agnes-festomuvesz-onallo-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Zacher-Gabor-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Vilagjarok-Tarsasaga
https://www.hellomiskolc.hu/Zenetorteneti-eloadas-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Bendeguz-Kalandozasaim-Del-Amerikaban-bemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Bendeguz-Kalandozasaim-Del-Amerikaban-bemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-koltok-a-boldogsagrol-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Stand-up-csutortok-az-Avalon-Sorkertben
https://www.hellomiskolc.hu/Borkultura-kettos-tukorben-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Borkultura-kettos-tukorben-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Felnotteknek-nem-Haasz-Janos-es-Merenyi-Daniel-konyvbemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Csodalatos-jatekvilag-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Thermomix-Fozoiskola
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Thermomix-Fozoiskola
https://www.hellomiskolc.hu/Tortenelmi-lakoma-lovagok-bemutatojaval-az-Aranykorona-Etteremben
https://www.hellomiskolc.hu/TransBORtura
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'56 Miskolc – A forradalom emlékezete című kiállítás 
látogatható a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai öreg 

épületében 2017. június 15-ig.  

Május 28-ig csodálhatják meg Puskásné Pásztor Márta 
szobrászművész-tanár Egyensúly című kiállítását a 

Teátrum Pincehely Galériában.  

Megnyílt a „Húsvéttól Pünkösdig” című textilkiállítás a 
Herman Ottó Múzeum Papszeri Kiállítási épületében, 
ahol jeles napok, ünnepek textiljeit tekinthetik meg 

Juhász Béláné gyűjteményéből június 4-ig.  

Június 22-ig tekinthető meg a „Benne voltam a 
muzsikában, és a muzsika bennem volt” - Simándy 
József - című vándorkiállítás a Színészmúzeumban. 

 

Május 31-ig nézhető meg Pazár Éva kiállítása a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, melynek 
címe: Nem térkép e táj. 

Május 10-től május 31-ig csodálható meg a Pannon-
tenger Múzeumban a „Nagy ember a tenger” című 
fotókiállítás. 

Május 30-ig ingyenesen látogatható Szűcs László 
festőművész kiállítása az Ady Endre Művelődési 
Házban hétköznapokon 10-18 óráig. 

Május 23-tól nyílik meg Nagy Bendegúz fotókiállítása, a 
Dél-amerikai kalandozások címen, mely megtekinthető 
a Kaffka Margit Könyvtár „kirakatában” június 15-ig. 

Május 13-án nyitják meg a Csodás Ujjak Foltvarró Klub 
Foltvarázs - 15 év foltokban című kiállítását a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, mely 
megtekinthető június 10-ig. 

 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI

Május 19. péntek 

19:30-tól ismét Illés Klub az Ifjúsági és Szabadidő 
Házban a Miskolci Illés Emlék Zenekarral. 

21:00 órától a Corner Stage-ben a Benzin, 22:00-től 
pedig a Zord. 

21:00-től a Grizzly Music Pub fellépője a KGST. 

 

21.00-től az Otthonkában az Ildi Rider koncertezik. 

22:00-től Video Disco a Helynekemben. 

22:00 órától a Rockwell Klub színpadán élőben 
gondoskodik a hangulatról Mario. 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Május 20-21-én lesz a XXVI. Tisza Triatlon 

Tiszaújvárosban. 

Május 25-28-ig rendezik meg a Szent Orbán 

Napokat a Tokaji-borvidéken. Mádon lesz 

domborműavatás és kiállítás, Tolcsván lelki 

ráhangolódással készülnek a zarándoklatra, 

mely 27-én 11-kor indul Monokról. További 

megállók és programhelyszínek: Tarcal, Tokaj 

és Bodrogkisfalud. 

Május 26-28-ig Családi Hétvégét tartanak az 

Edelényi Kastélyszigeten, melyen lesz jelmezes 

tárlatvezetés, veterán autó kiállítás, 

kincskeresés és még sok érdekes program. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/56-Miskolc-a-forradalom-emlekezete-cimu-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Puskasne-Pasztor-Marta-Egyensuly-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Puskasne-Pasztor-Marta-Egyensuly-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Husvettol-punkosdig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Benne-voltam-a-muzsikaban...-Simandy-Jozsef-vandorkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Benne-voltam-a-muzsikaban...-Simandy-Jozsef-vandorkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Benne-voltam-a-muzsikaban...-Simandy-Jozsef-vandorkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Nem-terkep-e-taj-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-ember-a-tenger-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Szucs-Laszlo-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Szucs-Laszlo-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Bendeguz-Kalandozasaim-Del-Amerikaban-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Foltvarazs-15-ev-foltokban-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Ill%C3%A9s-Klub-MIEZ
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-benc
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-benc
https://www.hellomiskolc.hu/KGST-koncert-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Ildi-Rider-koncert-az-Otthonkaban
https://www.hellomiskolc.hu/Video-Disco-a-Helynekemben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Május 20. szombat 

18:00-tól a Császári Pillanatművek: Tanganyika 
Expressz-szén „utazva” ismerhetjük meg a világot 
a zenén keresztül. Először úti beszámoló, majd 
koncert a Helynekem Teraszon. 

20:00-tól Ritner Nóra olasz zenés estjét hallgathatják 
meg az Avalon Ristorantéban. Asztalfoglalás 
ajánlott. 

21:00 órától a Halas lép fel az Otthonkában. 

21:00-től a Collins Clubban Millenium Party 30+ lesz. 

21:00 órától a Music Station N3 country zenekar ad 
koncertet a Grizzly Music Pub-ban. 

21:00-től a Corner Stage-ben B3 – Bluesgitárosok 
estje lesz. 

22:00-től Video Disco a Helynekemben. 

Május 25. csütörtök 

18:00 órától X-faktor meghallgatás kezdődik a New 
Orleans Music Pub-ban. 

Május 26. péntek 

19:00 órától a Vörösmarty Nosztalgia Klub Indul a 
mandula címmel szervez esti programot. 

20:00 órától a Slam Poetry vol. 28. verseny témája: A 
sorok között. Utána Video Disco hajnalig. 

20:00-tól a Corner Stage-ben a Billog, a Gyilkos és a 
Bronzon zenekarokkal bulizhatnak. 

21:00-től a CRC Band gondoskodik a hangulatról a 
Grizzly Music Pub-ban. 

22:00-től a Rockwell Klub színpadán Mr. Missh. 

 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Májusban a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 05.19, 05.20, 05.21, 05.26, 05.27, 05.28. Minden szaunaszeánsz napon 15:00 órától citrusos 

illatú, sós kencés szaunaszeánszot tartanak. 16:00 órától a fűszeres illatú, mézes kencés szaunaszeánszok kezdődnek. 

A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna.

Május 19. péntek 

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

19:00-től mentás-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

Május 21. vasárnap 

17:00-től római kamillás szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től ánizsos-tengeri sós szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

Május 22. hétfő 

09:00-től a Selyemréti Strand Életfa programjának fő 
témája ezúttal a bőr és a vitaminok kapcsolata 
lesz. Az állandó programok között szerepel testzsír 
százalék és BMI mérés, termékkóstolók, 
vérnyomás mérés. 

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

19:00-től sörös-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

Május 24. szerda 

17:00-től kubebás-mézes szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában.  

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

Május 26. péntek 

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

19:00-től eukaliptuszos-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Csaszari-PillanatmUvek-Tanganyika-Expressz
https://www.hellomiskolc.hu/Csaszari-PillanatmUvek-Tanganyika-Expressz
https://www.hellomiskolc.hu/Ritner-Nora-Avalon-Ristorante
https://www.hellomiskolc.hu/Halas-koncert-a-Grizzly-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Collins-Club-Millenium-Party
https://www.hellomiskolc.hu/Music-Station-N3-Country-a-Grizzly-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/Video-Disco-a-Helynekemben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Vorosmarty-Nosztalgiaklub
https://www.hellomiskolc.hu/Slam-Poetry
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/CRC-Band-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Barlangfurdoben
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/Eletfa-programok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
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
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
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TÚRA 
 

Május 20. szombat 

08:00-tól indul a XIV. Hollós Kupa Tájékozódási 
Túraverseny Miskolc-Csanyikban, az Erdészeti 
Erdei Iskolától, melyen lehetőség lesz arra, hogy 
a természetjárók kipróbálhassák térképolvasási 

jártasságukat. Helyszíni nevezés korlátozott 
számban. 

10:00-től indul Stresszmentesítő túránk következő 
alkalma, ezúttal a Herman Ottó Emlékpark 
parkolójától. Téma: Az erdő hangjai. Előzetes 
jelentkezést igényel.

 

SPORT 
 

Május 19. péntek 

14:00 órakor kezdődik a 6. Görömbölyi Terepfutó 
Verseny a Görömbölyi pincesor alsó soránál, 
ahová diákokat és felnőtt nevezőket egyaránt 
várnak. Nevezés: min. 30 perccel kezdés előtt. 

Május 20. szombat 

18:30-tól szabadtéri évadnyitó bodyart programot 
szerveznek a Hősök terén, mellyel a mozgás 
fontosságára akarják felhívni a figyelmet. 

 

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 

 A Herman Ottó Múzeum valamennyi kiállító helye május 23-án, kedden technikai okok miatt zárva 
tart. A Lillafüreden található Herman Ottó Emlékház május 21-22-23-án szintén zárva lesz.  

 Már nyitva van az Erdészettörténeti Gyűjtemény Garadnán, melynek nyitva tartása: P-Szo-V: 
09:30-16:30-ig, a belépés díjtalan. A Massa Múzeum is várja a látogatókat, nyitva tartás: Cs-P-Szo-
V: 10:00-16:00-ig, belépő: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 300 Ft. 

 A Lillafüredi Libegőpark 2017. június 6-án kötelező karbantartási munkák miatt zárva. Nyitás a 
következő munkanapon, 10:00-től. 

 Május 12-től az Anna-barlang már teljes nyitvatartási idejében várja a vendégeket: 10:00-16:00 óra 
között, minden egész órában minimum 4 fővel indul túravezetés, garantált túra 12:00 órakor. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Stresszmentesito-turak-a-Bukkben
https://www.hellomiskolc.hu/Evadnyito-bodyART-a-Hosok-teren
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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 Május 15-től a Miskolci Egyetemen elkezdődik a vizsgaidőszak, ez érinti a 2-es, a 20-as, 22-es és az 
ME járatok menetrendjét. További információ: www.mvkzrt.hu  

 A Miskolci Galéria Rákóczi-háza a Miskolci Grafikai Triennále nyitónapját követően, május 7-től, 

vasárnapokon is várja a látogatókat.  

 Június 15-ig a Dottó vonat hétvégi menetrendje lesz érvényben. (Minden óra félkor indul a 
miskolctapolcai nagyparkolóból, vissza egészkor a parkból. Az első járat 09.30-kor indul a 
miskolctapolcai nagyparkolóból, az utolsó járat 20 órakor indul a parkból.) 

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

 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. 

Fedezze fel Miskolcot a kényelem és megtakarítás párosával! A Miskolc Pass 24, 48, 72 és 120 órás 
turisztikai kártyával! Online vásárlás esetén most akár 20% kedvezménnyel hozzájuthat! 

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:  

Május 27. | Nyárköszöntő vonatozás Mahócára  

Május 28. | Gyereknap az erdei vasutakon 

Június 3-5 | Borsodi Fonó a Diósgyőri várban 

Június 9. | Tankcsapda koncert a Lovagi tornák 
terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. május 18. 16:00 

 

http://www.mvkzrt.hu/
http://minimiskolc.hu/event/gokart-trening-gyerekeknek/?instance_id=161
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Park
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu/online-vasarlas
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu

