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2017. június 16 – 23. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

Június 16-25. péntek- 

vasárnap 
Bartók Plusz Operafesztivál 

Szent István tér, Miskolci 

Nemzeti Színház, Erzsébet tér, 

egyéb helyszínek 

Június 18. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

Június 18. vasárnap 90. Éves a Selyemréti Strandfürdő Selyemréti Strandfürdő 

Június 23-24. péntek, 

szombat 
XII. Miskolci Fröccsfesztivál Kisavas Első sor 

Június 23-25. péntek-

vasárnap 

Mento Nagydíj Nemzetközi 

Díjugrató Verseny 
Lovagi Tornák Tere 

 
 

 
 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A minden hónap 3. vasárnapján megrendezett Miskolci Termelői Nap következő időpontja június 18. 09:00-13:00-
ig, melynek témája: Frissen, üdén, egészségesen. A helyi termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák mellett 
várható ingyenes állapotfelmérés, zumba, jóga, pilates, megtekinthetjük az emberi szervezet 3D-s makettjeit, a 
mini szőnyegek, háncsfonatok, tésztaékszerek és krumplinyomda készítési módjait. Fellép a Bright-Eyed Folks 
Duó, a Taktaharkányi Általános Iskola Néptáncegyüttese, illetve a Miskolci Bartók Béla Szakgimnázium és Ács 
Gyula előadásában Kárpát hazánk népzenéit ismerhetjük meg. 

A következő Miska-kalandozás június 18-án lesz, melyen a gyerekek MisKával, a városjáró mackóval Miskolc 

belvárosában barangolhatnak! Téma: A világot jelentő deszkák - színházi emlékek picit másképp. Vagyis irány a 
Színészmúzeum, ahol bepillanthatnak a gyerekek a kulisszák mögé, jelmezt tervezhetnek, próbálhatnak és 
megnézhetnek egy izgalmas bábelőadást is. Indulási helyszín a Miskolci Termelői Nap ideje alatt az Erzsébet tér. 

Jelentkezni az info@hellomiskolc.hu email címen lehet június 16-án, 17:00 óráig.  

Stresszmentesítő túrasorozatunk következő kirándulására június 24-én kerül sor. Téma: „Klímaterápia” a Bükkben 
– hűsítő barlangok és források. Túránkon ez alkalommal is velünk tart dr. Korányi Mariann jógaoktató, akinek a 
segítségével különböző meditációs és jógagyakorlatokat sajátíthatnak el a résztvevők. Jöjjön és engedje el velünk 

a stresszes hétköznapokat! Előzetes regisztráció: +36 70 432 0965.  

Belvárosi garantált városnézésünkre legközelebb július 8-án kerül sor, melynek témája: Kő kövön, avagy burkolatok 
és kővirágok lesznek. 

A Miskolc Bolt-ban lehetősége van jegyet vásárolni a Hooligans Symphonic koncertre, mely a Generali Arénában 
lesz július 7-én 19:00-től, Prof. Dr. Bagdy Emőke előadására, melyet az Akropolisz Szabadtéri Színpadon tartanak 
június 26-án 18:00-tól és a kazincbarcikai KolorCity Fesztivál koncertjeire, mely augusztus 1-20-ig lesz. 

A Miskolc Café-ban új, különleges desszerteket kóstolhatnak meg: Rákóczi túrós újragondolva, Opera desszert, 

Epres-Csokoládés Mousse torta és Macaron szerepel az új kínálatban.  Szintén a Miskolc Café-ban Balogh 
Márta festőművész, Szabadban szabadon című kiállítását tekinthetik meg július 13-ig a kávézó és a bolt nyitvatartási 
idejében.  

Ha elfelejtette lecserélni MiskolcPont kártyáját, amely még érvényes lett volna február 28 után is, 500 Ft-os kezelési 

költséget befizetve teheti ezt meg a Miskolci Tourinform irodában. 

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

A június 14-18-ig tartó V. Kertek Alatt Fesztiválon különböző sport- és kulturális programok közül öt napon át 

válogathatnak a bükkszentkereszti Ifjúsági Táborban és a község más pontjain: lesz zene, tánc, tábortűz, éjszakai túra, 

bemutatók, bajnokságok és még sok érdekesség. 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/MisKa-programok-gyerekeknek
https://www.hellomiskolc.hu/Stresszmentesito-turak-a-Bukkben
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Hooligans-Symphonic-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Bagdy-Emoke-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Tourinform-Miskolc-hu-3208
https://www.hellomiskolc.hu/Kertek-Alatt-Fesztival
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Kezdődjön a nyár a Lillafüredi Sport és Kalandparkkal! 

Június 17-18-án a Nyárnyitó hétvégén segway túrákkal, 

extrém kalandokkal várják a vendégeket, sőt, a 

kalandparkba való belépés egész nyáron ingyenes lesz! 

Június 23-25-ig a Lovagi Tornák tere ad otthon a Mento 

Nagydíj Nemzetközi Díjugrató Versenynek, amelyen a 

három nap alatt több, mint hétszáz start várható. A magyar 

versenyzők mellett a szomszédos országokból is érkeznek 

Diósgyőrbe. 

 

Június 16. péntek 

18:00-tól Esztenás táncházon vehetnek részt a Nyilas 
Misi Házban. Az első két órában a gyerekek 
táncháza kezdődik az Esztenás együttessel, 20:00 
órától pedig a felnőttek ropják a moldvai csángó 
táncot az Agyagbanda muzsikájára. 

Június 17. szombat 

09:30-tól érdekes látványetetésekkel és 
programokkal készülnek az Elsivatagosodás és 
kiszáradás elleni küzdelem világnapja alkalmából 
a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban. 

10:00-től egész napos Sulizáró Party lesz Ludas 
Matyival a Maya Játszóparkban, ahol 
vetélkedőkkel, ajándékokkal és Ludas Matyi 
előadással készülnek. 

10:00-16:00-ig a Játékos Lovagi próbákon kicsik és 
nagyok is kipróbálhatják bátorságukat, 

ügyességüket a Diósgyőri várban.  

10:00 órától Tanévzáró Családi napot rendeznek 
Bükkszentkereszten, az iskola udvarán. Lesz 
többek között lovas hintó, trambulin és ugrálóvár 
is. 

10:00-14:00-ig nyílt napot tartanak a Miskolci 
Állategészségügyi Telepen, ahol a sétáltatás 
mellett örökbe is fogadhatnak cicákat, kutyákat. 

11:15, 13:15 és 15:15 órakor Lovagi 
fegyverbemutatóval készülnek a Diósgyőri 

várban.  

13:15-kor kezdődnek a VI. Péter-Pál napi mulatságok 
a Rónai Ferenc Általános Iskola udvarán, ahol 
amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be, 
fellép a Bon-Bon, és lesz ugrálóvár és játszóház is.  

17: 00 órától „Kerti partit” tartanak az Ifjúsági és 
Szabadidő Házban, ahol tánccsoportok 
bemutatóit láthatják. A belépés ingyenes! 

Június 18. vasárnap 

09:00-től ismét lesz Miskolci Termelői Nap az 
Erzsébet téren, melynek témája: Frissen, üdén, 
egészségesen. 

09:00-től izgalmas programokkal és flash mob-bal 
készülnek a Selyemréti Strandfürdőben a fürdő 

90. születésnapja alkalmából.  

10:00-től kezdődik a júniusi Miska program, melynek 
témája: A világot jelentő deszkák - színházi 
emlékek picit másképp. Előzetes jelentkezés 

szükséges!  

 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Június 16-18-ig a tállyai Kerekdomb 

Fesztiválra a borozni, szórakozni, színházi és 

irodalmi előadásokra, zenei programokra 

vágyókat hatalmas programválasztékkal 

várják.  

Június 17-én rendezik meg a III. Borsod Abaúj 

Zemplén Megyenapot Putnokon. Fellép 

többek között Fenyő Miki, Szandi és az Alma 

Együttes. 

https://www.hellomiskolc.hu/Nyarnyito-hetvege-a-Lillafuredi-Kalandparkban
https://www.hellomiskolc.hu/Mento-Nagydij-Nemzetkozi-Dijugrato-Verseny
https://www.hellomiskolc.hu/Mento-Nagydij-Nemzetkozi-Dijugrato-Verseny
https://www.hellomiskolc.hu/Esztenas-tanchaz-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolczoo-elsivatagosodas
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolczoo-elsivatagosodas
https://www.hellomiskolc.hu/Sulizaro-buli-az-Avalon-Maya-Parkban
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-Probak-a-Diosgyori-varban
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fminimiskolc.hu%2Fevent%2Ftanevzaro-csaladi-nap%2F%3Finstance_id%3D326&h=ATN5mty4Xl-GYYJ1WrbrsntKEMXv8I_fhsP-42vnqzUBo2zNpcRg8nqz_R2TxR6G1LL69JIt-n8Z89DY9UG4-nCTjR0rlYzC1umj8YpzXfhCGN5WmkeNX51eGua6HJqhrJMQCszN6fwYjw
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-bemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-bemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Peter-Pal-Napi-Mulatsagok
https://www.hellomiskolc.hu/Kerti-party-az-Ifi-hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Szuletesnapi-programok-90-eves-a-Selyemreti-Strandfurdo
https://www.hellomiskolc.hu/MisKa-programok-gyerekeknek
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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KULTÚRA
Június 16-án nyitják meg az idei Bartók Plusz 
Operafesztivált , de a kísérőprogramok már június 14-én 
megkezdődtek. A műsor színes palettáján szerepel 
operák, balett- és táncos előadások, operettek, 
musicalek, koncertek széles választéka. Az előadások, 
programok több helyszínen lesznek, többek között a 
Szent István téren, az Erzsébet téren és a Miskolci 
Nemzeti Színházban.

Június 16. péntek 

16:00 nyitják meg A reformáció történelmi és 
kulturális öröksége az élő népművészetben című 
kiállítást a Miskolci Felsővárosi Református 
Templom. 

17:00-től Irodalmi Fonóra várják az érdeklődőket a 
Feledy-házba. Téma: Szabó Lőrinc. 

Június 18. vasárnap 

10:00 a Factory Arénában Kreatív Workshop-ot 
szerveznek a gyerekeknek, ahol sün 
ajándéktárgyat fognak csinálni. 

10:00-től és 17:00-től várják az érdeklődőket az ELTE 
Best Dance Company 25. Jubileumi Évzáró 
Táncgálájára a Művészetek Házában. 

17:00-től rendezik meg a Bartók Béla Konzervatórium 
50 éves jubileumi gálakoncertjét a Zenepalotában. 

Június 20. kedd 

18:00 órától Szabó Péter Motiváció minden napra 
című előadását hallgathatják meg a Generali 
Arénában. 

19:00 órától Quizzone kvízestet rendeznek a zip’s 
brewhouse-ban. A játék ingyenes, nevezési díj 
nincs. 

Június 23. péntek 

20:00-tól az Anconai szerelmesek című zenés 
komédiát tekinthetik meg az Akropolisz 
Szabadtéri Színpadon. 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
 

A Pannon-tenger Múzeum új fotókiállítása: Berentés 
Ágnes: „A csend világa” – Az északkeleti Bükk 
barlangjai, mely július 9-ig nézhető meg. 

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 Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület június 16-án 16:00 
órától kiállítást rendez a Miskolci Felsővárosi 
református templomban A reformáció történelmi és 
kulturális öröksége az élő népművészetben címmel, 
mely július 30-ig, csütörtöktől vasárnapig minden nap 
11:00-től 17:00 óráig lesz látogatható. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Június 23-án 19:00 órától kezdődik a III. BBQ 

vacsora a Helynekem Teraszon. Jegyek a 

Helynekem Konyhában kaphatók. 

A Lillafüredi Sport és Kalandparkban az év 

újdonsága a Fröccsterasz, ahol hűsítő 

fröccsök széles választékával várják a 

vendégeket. 

https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/Irodalmi-fono-hu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fminimiskolc.hu%2Fevent%2Fkreativ-workshop-a-factory-arenaban%2F%3Finstance_id%3D327&h=ATP2_9zpiLfKdwWoPI8KfcgJTe1zp-i0S-V9ohtxuTOjPPBFe41R1VQavKo_ygGBfH619wm_MpdC2P2Tz4pALZ2suXi9LGwUTcdVNlmVnCbk_2BRP6WtnBdkyW6lpNF-Q9rbusejR_XLug
https://www.hellomiskolc.hu/ELTE-Best-Dance-Company-25.-Jubileumi-Evzaro-Tancgala
https://www.hellomiskolc.hu/ELTE-Best-Dance-Company-25.-Jubileumi-Evzaro-Tancgala
https://www.hellomiskolc.hu/ELTE-Best-Dance-Company-25.-Jubileumi-Evzaro-Tancgala
https://www.hellomiskolc.hu/50-eves-jubileumi-galakoncert
https://www.hellomiskolc.hu/Szabo-Peter-Motivacio-minden-napra-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Anconai-szerelmesek-zenes-komedia
https://www.hellomiskolc.hu/A-csend-vilaga-az-eszakkeleti-Bukk-barlangjai
https://www.hellomiskolc.hu/A-csend-vilaga-az-eszakkeleti-Bukk-barlangjai
https://www.hellomiskolc.hu/Csodalatos-jatekvilag-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/BBQ-vacsora-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/BBQ-vacsora-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Nyarnyito-hetvege-a-Lillafuredi-Kalandparkban
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Június 10-től 23-ig várja a látogatókat egy különleges, 
akadálymentes fotókiállítás a segítőkutyák világáról a 
József Attila úti Auchan Borsod áruházban. 

Június 15-től 30-ig tekinthető meg a Dr. Bobula 
Zsuzsanna festményeiből berendezett Lát-Lelet című 
tárlat a Művészetek Házában. 

Július 13-ig látogatható a Miskolc Café új kiállítása; 
Balogh Márta festőművész Szabadban szabadon című 
tárlatát a természet csodái ihlették. 

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

 

Június 30-ig látogatható Eisele Gyula és Cserlaki Ildikó 
közös képzőművészeti kiállítása „Álmodtam szépeket” 
címmel a Diósgyőri Ady Endre Művelődési Ház 
nyitvatartási idejében. 

A Teátrum Pincehely Galéria augusztus 27-ig a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület tárlatának ad otthont. 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI

Június 16. péntek  

17:20-kor nyitja meg kapuit a fedett szabadtéri 
jégpálya, ahol az este folyamán Kárpátia, Edda 
Dorothy és Cool Head Klan koncert lesz. 

18:00 órától a Zenés Kávéházi Esték témája a régi 
Gyöngy cukrászdában: Utazás a világ körül. 

19:00-től Időutazó Retro Táncestet tartanak a 
Rockwell Klubban. A hangulatról a Hangár zenekar 
gondoskodik. 

19:00 órától Szécsi Pál emlékkoncertet rendeznek 
Gergely Róberttel a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház szabadtéri színpadán. 

19:30-tól a Miskolci Illés Emlékzenekar Illés klubjának 
vendége az Ifjúsági Házban Sasvári Sándor lesz. 

21:00 órától a Grizzly Music Pubban a Mangalica lép 
fel. 

21:00-től a Corner Stage-ben a Gulyás Band, majd 
22:00-től a California Sun ad koncertet. 

22:00-től Zoltán Erika – Jungle Boogie Retro buli lesz 
Veres Lacival a Stampben. 

22:00-től Video Disco lesz a Helynekemben. 

22:00 órától Tanévzáró-nyárnyitó partin bulizhatnak 
az East Side Aréna és Club-ban. 

 

Június 17. szombat 

19:00-től Cselepák Balázs rock koncertjén ereszthetik 
ki a gőzt a Helynekemben. Utána Video Disco. 

20:00 órától Popper Péter zongoraestjén vehetnek 
részt az Avalon Ristorante-ban. 

20:00-tól Latin esten bulizhatnak az Abszurdban. 

21:00-től Badgirlz Party lesz a Grund-ban. 

21:00 órától koncertet ad a Green Spirit a Corner 
Stage-ben. 

21:00-től Lovasi András születésnapja alkalmából az 
Otthonkában Kispál és Kiscsillag dalokkal 
készülnek Szász Péter és barátai. 

21:30-tól a Grizzly Music Pubban újra fellép a Before 
The Last. 

Június 23. péntek 

19:00-től a Vörösmarty Művelődési Házban Indul a 
mandula! Hangulatfelelős: Vass Gyula. 

21:00 órától a Corner Stage színpadán a Későn szóltál. 

21:00-től Karaoke Party-n szórakozhatnak a Liverpool 
Sörözőben. 

21:00 órától a Blues From Hell & And The Mad Dog 
Family koncertezik a Grizzly Music Pub-ban. 

21:00-től a Grund-ban is bulizhatnak a Csajpénteken, 
ahol DJ Revolution láp fel. 

https://www.hellomiskolc.hu/Segitokutya-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Lat-lelet-Dr.-Bobula-Zsuzsanna-festmenykiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Szabadban-szabadon-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/Eisele-Gyula-es-Cserlaki-Ildiko-Almodtam-Szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Edda-Karpatia-Cool-Head-Klan-Dorothy-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Edda-Karpatia-Cool-Head-Klan-Dorothy-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Zenes-Kavehazi-Estek-Miskolci-Musical-es-Dalszinhaz
https://www.hellomiskolc.hu/Idoutazo-Retro-Tancest
https://www.hellomiskolc.hu/Szecsi-Pal-emlekkoncert
https://www.hellomiskolc.hu/Ill%C3%A9s-Klub-MIEZ
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Zoltan-Erika-Jungle-Boogie-Retro-Buli
https://www.hellomiskolc.hu/Video-Disco-a-Helynekemben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Tanevzaro-nyarnyito-buli
https://www.hellomiskolc.hu/Cselepak-Balazs-rock-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Popper-Peter-zongora-est
https://www.hellomiskolc.hu/Latin-est-az-Abszurdban
https://www.hellomiskolc.hu/Badgirlz-Party
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Koncert-Lovasi-Andras-szuletesnapjara
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula...-zenes-tancos-est
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula...-zenes-tancos-est
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Karaoke-Party
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Csajpentek-a-Grundon
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Júniusban a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 06.16, 06.17, 06.18, 06.23, 06.24, 06.25, 06.30. 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. 

 

Június 16. péntek 

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

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

Június 18. vasárnap 

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

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

Június 19. hétfő 

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

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

Június 21. szerda 

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

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

Június 23. péntek 

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

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

 

TÚRA 
 

Június 17-18-án lesz a VI. Kondenzgyík Maraton. 17-én 13:00 órától a résztvevőket jó hangulat, sör és gulyás várja, 

majd 16:00-tól pályabejárás. 18-án 07:00-kor elkezdődik a regisztráció, a helyszíni nevezés, majd az első rajt 10:30-

kor lesz.

SPORT 
 

Június 17. szombat 

09:00-kor indul a 25. Jubileumi Bükki Hegyi 
Maraton - Kisgyörgy Ádám emlékverseny, 
melyen amatőr és igazolt sportolók egyaránt 
részt vehetnek. Helyszíni nevezés lehetséges! 

18:00 órától idén 3. alkalommal kerül 
megrendezésre North-East Company Meet & 
Talk a József Attila úti Auchan parkolóban, ahol 
az autósok nyugodt körülmények között 
tudnak találkozni, beszélgetni közös 
hobbijukról.

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/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
https://www.hellomiskolc.hu/VI.-Kondenzgyik-Maraton
https://www.hellomiskolc.hu/25.-Bukki-Hegyi-Maraton
https://www.hellomiskolc.hu/25.-Bukki-Hegyi-Maraton
https://www.hellomiskolc.hu/North-East-Company-Meet-Talk
https://www.hellomiskolc.hu/North-East-Company-Meet-Talk
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IDEGENVEZETÉS 
 

Általános idegenvezetés különböző nyelveken, tematikus városnézések és bükki túrák magyar nyelven. 
A miskolci turisztikai szervezet városnéző sétái és bükki túrái egész évben megrendelhetők az 

info@hellomiskolc.hu email címen.  

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 MVK aktualitások:  
 

 Június 17-től nyári üzemmódba kapcsol az MVK Zrt., így az iskolaszünetre érvényes 
menetrend lép életbe.  

 Új járat indul 290-es jelzéssel az Újgyőri főtér és az Avas kilátó között Miskolctapolca 
Barlangfürdő végállomás érintésével, így a város nyugati végéből és az Avasról is 
közvetlenül elérhető lesz a Miskolctapolcai Strandfürdő, illetve a Miskolctapolca 
Barlangfürdő.  

 Két megálló is új nevet kapott Miskolctapolcán: az Aradi sétányt Miskolctapolca 
Strandfürdőre, a végállomást pedig Miskolctapolca Barlangfürdőre módosították a 
Miskolcra egyre jelentősebb számban érkező vendégek jobb tájékozódása érdekében. 

 Az Avalon Park 2. születésnapjának alkalmából június 17-18-án, a Születésnapi hétvégén 
ajándékokkal készül látogatóinak. A Hell Kart-ban XIXO Ice tea, a Sörkertben ajándék palacsinta, a 
Maya Játszóparkban sulizáró parti várja a vendégeket. 

 Indul a Hell Kart amatőr gokart bajnoksága is! A hat alkalmas versenysorozat első futama június 16-
án lesz. Minden versenyen pontok járnak a helyezések után. Cél, a minél több pont gyűjtése a hat 
alkalom ideje alatt. 1. verseny: június 16. 

 A Miskolc Szimfonikus Zenekar Tűzvarázs, illetve Hangforrás bérleteit július 16-ig 30% 
kedvezménnyel válthatják meg. 

 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. 

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

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! 

https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Szulinapi-Hetvege
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
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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:  

Június 24. | Stresszmentesítő túra: „Klímaterápia” a 
Bükkben – hűsítő barlangok és források 

Június 24. | Múzeumok Éjszakája Miskolcon több 
helyszínen 

Június 29 -30. | Középkori Forgatag a Diósgyőri 
várban 

Július 1. | B!ke Day a Szent István téren 

Július 6-7. | Nemzeti Lovas Színház: István, a király 

Július 7. | Hooligans Symphonic koncert a Generali 
Arénában  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A heti hírlevél szerkesztői:  

Tóth-Bodnár Krisztina, Széles Andrea,, Kupcsik 

Sarolta, Tóth Emese.  

A programajánlót a szervezőktől származó 

információk alapján állítottuk össze. Az esetleges 

változásokért nem tudunk felelősséget vállalni.  

Lapzárta: 2017. június 15. 16:00 

https://www.miskolcpass.com/hu

