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2017. augusztus 11 – 18. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

 

Augusztus 11. péntek Muzsikáló udvar: Swing á La Django 
Miskolci Galéria Rákóczi-ház 

udvara 

Augusztus 12. szombat Belvárosi garantált séta 
Indulás: belvárosi Tourinform 

iroda 

Augusztus 12. szombat 
Szerelem, hűség, cselszövés a 

Diósgyőri vár titokzatos éjszakáján 
Diósgyőri vár 

Augusztus 14. hétfő Orgonapont: Barokk varázs koncert Belvárosi Református Templom 

Augusztus 17-19. 

csütörtök-szombat 
II. Horze Díjugrató Fesztivál Lovagi tornák tere 

   

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A belvárosi garantált városnézésünkre legközelebb augusztus 12-én kerül sor, melynek témája: A Bató-legenda 
nyomában. A sétán az egykori gazdag gabonakereskedő Bató Istvánról, ifjan elhunyt Eszter nevű lányáról és a család 
adományairól lesz szó. Felkeressük a Bató Eszter-emlékszobát, a Kakastemplomot és a családi sírt is.  A séta 
végeztével fakultatívan lehetőség lesz a Deszkatemplom megtekintésére - külön belépővel. Akinek már van 

Sétabérlete, azt hozza magával! Indulás 10:00 órakor a belvárosi Tourinform irodából (Széchenyi utca 16.).   

A Miskolc Boltban lehetősége van jegyet vásárolni a kazincbarcikai KolorCity Fesztivál koncertjeire és az After 
Hétvégére, melyek augusztus 1-től 26-ig tartanak; és az Alma együttes koncertjére, melyet a miskolci ITC 
székházba szerveztek augusztus 27-re. 

A Miskolc Caféban a lenyűgözően szép és finom Cukorpor Kézműves Desszerteket kóstolhatják meg.  
Szintén a Miskolc Caféban Eisele Gyula Álmodtam szépeket című kiállítását tekinthetik meg augusztus 17-ig a 
kávézó és a bolt nyitvatartási idejében.  

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

Augusztus 17-19-ig a Lovagi Tornák tere ad otthont a II. Horze Diósgyőri Díjugrató Fesztivál - Korosztályos 
Championatusnak. Az aréna legnagyobb létszámú sportrendezvénye lesz ez, az ország minden részéről érkeznek 
fiatal versenyzők; 200 ló, 700 startját láthatja a közönség. A rendezvény ingyenesen látogatható mindegyik 
versenynapon, reggel 7:30-tól.

Augusztus 12. szombat 

10:00, 12:00 és 14:00 órai kezdettel Családi program 

a Bükk szívében elnevezéssel minden szombaton 

5-7 és 8-10 éves gyerekek részére tartanak 

múzeumpedagógiai foglalkozást az Őskohó 

mellett a Kohászati Múzeum szervezésében, 

melyre előzetes regisztráció szükséges. 

10:00 órától ismét nyílt napot rendeznek a Miskolci 

Állategészségügyi Telepen, ahol a sétáltatás 

mellett örökbe fogadásra is lehetőség nyílik. 

11:15-től, 13:15-től és 15:15-től Szittya lovasíjász 

bemutatót tekinthetnek meg a Diósgyőri vár 

árkában. A program várbelépővel látogatható. 

 

19:30-tól a Diósgyőri vár éjszakai programján 

vehetnek részt, melynek címe: Szerelem, hűség, 

cselszövés. Különleges tárlatvezetések, középkori 

bűvészbemutató, Trubadúr tour, gyógynövények 

ismertetése, lovagi bemutatók és tűzszelídítők is 

lesznek.  

Augusztus 13. vasárnap 

11:15-től, 13:15-től és 15:15-től ezen a napon is 

megtekinthetik a Szittya lovasíjászok bemutatóját 

a Diósgyőri vár árkában. A program várbelépővel 

látogatható.  

11:00-tól Maya Mesenapon tölthetnek el egy vidám 

napot a gyerekek a Maya Játszóparkban.

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Dijugrato-Fesztival
http://minimiskolc.hu/event/csaladi-program-a-bukk-sziveben/?instance_id=352
http://minimiskolc.hu/event/csaladi-program-a-bukk-sziveben/?instance_id=352
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Szittya-lovasijaszok-harcaszati-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Szittya-lovasijaszok-harcaszati-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Szerelem-huseg-cselszoves-A-Diosgyori-var-titokzatos-ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Szerelem-huseg-cselszoves-A-Diosgyori-var-titokzatos-ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Szittya-lovasijaszok-harcaszati-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Maya-mesenap-a-Maya-Jatszoparkban
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
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KULTÚRA
Augusztus 11. péntek 

19:00-től a Muzsikáló udvar következő koncertje a 
Swing á la Django lesz a Miskolci Galéria Rákóczi-
ház udvarán. 

20:00-tól az Akropolisz Szabadtéri Színpad következő 
előadása a Made in Hungária című musical. 
Esőnap: augusztus 1. 

Augusztus 12. szombat 

10:00-től indul belvárosi garantált városnézésünk a 
Tourinform irodától. A téma ezúttal: A 180 éve 

született Bató Eszter nyomában.  

Augusztus 14. hétfő 

19:00-től az Orgonapont koncertsorozat következő 
előadását, a Barokk varázst a Belvárosi 
Református Templomban hallgathatják meg. 

Augusztus 15. kedd 

19:00-től csapatok jelentkezését várják a hetente 
megtartott Quizzone kvízestre a zip’s brewhouse-
ba. A részvétel ingyenes! 

Augusztus 17. csütörtök 

17:00-től Barnáné Juhász Ildikó: Tündérkaland című 
kiállításának megnyitóján vehetnek részt az 
Otthonkában. 

 

 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
Gedeon Péter fotóművész: Tizes ciklusok, verzió 3.5 
című kiállítása a Pannon-tenger Múzeumban augusztus 

3-tól szeptember 17-ig látogatható.  

A Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületének új 
kiállításán, a Volt egyszer egy stadionon a 2016-ban 
lebontott DVTK sporttelep megmaradt történeti 

emlékeit tekinthetik meg december 31-ig.  

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.  

Augusztus 17-ig látogatható a Miskolc Café-ban Eisele 
Gyula Álmodtam szépeket című kiállítása. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Az Avalon Ristorante ír heteket tart 
augusztus 14-től, melyet Albók Gyula - 
executive chef - 5 éves írországi 
tartózkodása ihletett. 

A Dűlőben augusztus 18-án 19:00 órától 
Staropramen Ízműves Estét szerveznek 
minőségi ételekkel és minőségi sörökkel. 
Az ötfogásos, pazar menüsor cseh ihletésű 
fogásait a Konyhakör csapat és Szakonyi 
Dávis mesterszakács hangolja össze. 

Augusztus 20-ig tematikus napok a 
Lillafüredi Pisztrángtelep Erdei 
Halsütödéjében: csütörtökönként grill 
csütörtök, péntekenként „kemencés 
péntek”, szombatonként salátás szombat, 
vasárnaponként filés vasárnap van. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Muzsikalo-Udvar-Swing-A-La-Django
https://www.hellomiskolc.hu/Musical-az-Akropolisz-Szabadteri-Szinpadon
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Orgonapont-koncertek
https://www.hellomiskolc.hu/Orgonapont-koncertek
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Barnane-Juhasz-Ildiko-Tunderkaland
https://www.hellomiskolc.hu/Gedeon-Peter-fotomuvesz-Tizes-ciklusok-verzio-3.5
https://www.hellomiskolc.hu/Volt-egyszer-egy-stadion
https://www.hellomiskolc.hu/Csodalatos-jatekvilag-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Lillafuredi-Pisztrangtelep
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Augusztus 28-ig nézhetik meg a 2017-es Miskolci 
Grafikai Triennálé kiállításait a Miskolci Galéria – 
Rákóczi-házban: a Triennálé szabadbeadásos 
törzsanyagát és Födő Gábor nagydíjas, önálló 
kiállítását. A Petró-házban a A grafika funkcióváltozásai 
VIII, a Feledy-házban pedig A Miskolci Grafikai Biennále 
első évtizede című kiállítások lettek berendezve. 

 

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

 

Augusztus 17-től megnézhető Barnáné Juhász Ildikó - 
bábtervező - Tündérkaland című kiállítása az 
Otthonkában. 

 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 

Augusztus 11. péntek 

19:00-től a Népkerti Sörözőben a Miskolc Dixieland 
Klub lesz a hangulatfelelős. Asztalfoglalás ajánlott. 

19:00-től Indul a mandula… zenés táncos est lesz a 
Vörösmarty Művelődési házban. 

20:30-tól Zselenszky-estet rendeznek a Corner Stage-
ben. 

21:00 órától a Grizzly Music Pub-ban a JAMRepublic 
Cover Band koncertezik. 

21:00-től Enjoy Summer – RNB & POP party lesz a 
Grundban. 

22:00-től a Bahlzack & Bonnie lép fel a Stamp Club-
ban. 

Augusztus 12. szombat 

20:00 órától Ritner Nóra koncertjén szórakozhatnak a 
vendégek az Avalon Ristorante-ban. Asztalfoglalás 
ajánlott. 

 

20:00-tól közkívánatra itt a III. Miskolci Salsa Night, 
azaz kubai salsa parti szokás szerint némi 
sensuallal: kizomba- és bachata „ízzel” vegyítve a 
Helynekemben. 

21:00-től a Grizzly Music Pub-ban a The Innocents 
koncertjén bulizhatnak. 

21:00 órától az Otthonkában Szász Péter 
gitárkoncertjén vehetnek részt.  

22:00-től a Grund szombaton UV party-t rendeznek. 

Augusztus 18. péntek 

18:00 órától Kate White ad koncertet a Forrás Házban 
(Miskolc, Nagyváthy u. 6.). 

20:00-tól a Drót Bisztró Bubi teraszán a Gulyás 
Szabina Duó. Asztalfoglalás ajánlott. 

21:00 órától Brighteyed Folks koncert lesz a Grizzly 
Music Pub-ban.  

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Augusztusban a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 08.11, 08.12, 08.13, 08.18, 08.19, 08.20, 08.25, 08.26, 08.27. 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. 

https://www.hellomiskolc.hu/GrafiTri-XXVI.-Miskolci-Grafikai-Triennale
https://www.hellomiskolc.hu/GrafiTri-XXVI.-Miskolci-Grafikai-Triennale
https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Elo-koncertek-a-Nepkerti-Sorozoben
https://www.hellomiskolc.hu/Elo-koncertek-a-Nepkerti-Sorozoben
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula...-zenes-tancos-est
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Ritner-Nora-Avalon-Ristorante
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Salsa-Night-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Szasz-Peter-gitarkoncert-az-Otthonkaban
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/Kate-White-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Bubi-terasz-Drot-Bisztro
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Barlangfurdoben
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Augusztus 11. péntek 

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

19:00-től ánizsos-sós szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand gőzkabinjában. 

Augusztus 12. szombat 

20:00-tól ezen a héten is lesz Éjszakai fürdőzés a 
Miskolctapolca Barlangfürdőben. 

Augusztus 13. vasárnap 

17:00-től virágos-jeges szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában. 

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

Augusztus 14. hétfő 

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

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

Augusztus 16. szerda 

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

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

Augusztus 18. péntek 

17:00-től fenyős-jeges szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában.  

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

 

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.  
A 2017. július 10-től érvényes, idegenvezetésre vonatkozó 
új árak a következő linken tekinthetők meg: 
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak  

SZOMSZÉD KERTJE 

Augusztus 11-én 18 órától az Aggteleki 
Baradla-barlangban ad barlangkoncertet a 
Szentpéteri Csilla & Band. Jegyek a Miskolc 
Boltban kaphatók. 

Augusztus 12-én Harsányban rendezik az V. 
Harsányi Szürkemarha Fesztivált, ahol 
rekordméretű, 6000 adag szürke-
marhapörköltet főznek majd meg egy 
hatalmas üstben. A hagyományos 
szürkemarha-főzőversenyen túl változatos 
népzenei és könnyűzenei programokkal, 
óriás szalmabálavárral, különleges harsányi 
ételekkel, lovasbemutatókkal és veterán 
járművekkel várják a nagyérdeműt. A 
program része lesz a VI. Borsodi Bajusz 
Mustra. 

Szintén augusztus 12-én reggel fél nyolctól a 
Nemzeti vágta hernádkak-belegrádi 
előfutamára kerül sor Hernádkak-
Belegrádban. Az egész napos program a 
lókedvelők számára lesz igazán érdekes. A 
lóversenyen túl kocsitoló versennyel, 
néptánc- és huszárbemutatókkal is 
készülnek. 

Aki egész hétvégés programot keres, annak 
ajánljuk augusztus 12-13-án az Expert FPS 
Vitorlás Kupát a Demeter Vitorlás 
Kempingben, Hejőkeresztúron. 

Augusztus 18-án és 19-én tartják Arlón a 
Tóparti Rockparty 2017 Hellness Hétvége 
című helyi rock és metálfesztivált rengeteg 
zenekarral és koncerttel. 

Szintén augusztus 18-án, Mályiban a retró 
szerelmesei tölthetnek egy kellemes estét a 
Mamma Mia - Abba slágerekkel teli - előadás 
megtekintésével. 

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/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/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
https://www.miskolcpass.com/hu
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HASZNOS INFORMÁCIÓK 
 

 A Miskolctapolca Barlangfürdőben, 2017 augusztusában a fürdőbelépő mellé vásárolható szauna 
belépő 1000 Ft/fő helyett 700 Ft/fő! A szauna belépő kedvezmény az éjszakai fürdőzések alkalmával 
is érvényes. 

 Parkolási rend változás a Selyemréten: a Selyemrét utca, Augusztus 20. utca – az Augusztus 20. 
utca 7. szám előtti terület is –, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca 54-58. szám közötti szakasz 
bekerült a díjfizetős parkoló övezetek közé – sárga zónaként -, ahol munkanapokon 08.00-tól 18.00 
óráig kell díjat fizetni. A Selyemréti Strandfürdőhöz tartozó ingyenes parkoló a Baross Gábor utca 
felől közelíthető meg. 

 Meglepetés ajándékkal készülnek a Hell Kart és a Maya Játszópark vendégei részére: minden Maya 
belépőjegy mellé ajándék presszókávé jár, és minden gokart futam mellé ajándék palacsinta! Az 
akció visszavonásig és a készlet erejéig érvényes. 

 Kipróbálhatják magukat a Hell Kart amatőr gokart bajnokságon! Minden versenyen pontok járnak 
a helyezések után. A cél, minél több pont gyűjtése a hat alkalom ideje alatt. A 5. verseny: augusztus 
11-én lesz. 

 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. 
 
 

Szavazzon a Selyemréti Strandfürdőre augusztus 31-ig, hogy elnyerje az Év Feltörekvő 
Fürdője címet 2017-ben! A szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Szavazni a 
következő linken tudnak: https://azevfurdoje.hu/szavazok/selyemreti-strandfurdo-240 

 

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! 

Ismerje meg a Miskolc Pass Gyerekkártyát, melyet a felnőtt Miskolc Pass turisztikai kártya mellé 
vásárolhat meg, így az egész család kedvezményesen nyaralhat!  

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

 

 

 

http://minimiskolc.hu/event/gokart-trening-gyerekeknek/?instance_id=161
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Park
https://azevfurdoje.hu/szavazok/selyemreti-strandfurdo-240
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu/online-vasarlas
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu
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Már most írja be! Programok a következő 

hetekben Miskolcon és környékén:  

Augusztus 20. | Államalapító Szent István király 
ünnepe a Szent István téren 

Augusztus 22. | Madách Színház: Meseautó musical 
a Lovagi Tornák terén  

Augusztus 23. | a Miskolci Kamarazenei Nyár első 
előadása a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai 
kiállítási épületében: A verbunkus Orfeusza 

Augusztus 27. | az Alma együttes koncertje az ITC 
Székházban 

Augusztus 28. | Orgonapont koncert az Avasi 
Református Templomban 

Szeptember 4. | Pál Feri atya előadása a 
Művészetek Házában  

Szeptember 7. | Aperitif című koncert a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar előadásában a Szinva teraszon 

Szeptember 7 - 10. | Díjlovagló Országos Bajnokság 
a Lovagi Tornák terén 

Szeptember 8-9-10. | Miskolci Sörfesztivál a 
Népkertben   

Szeptember 16. | Stresszmentesítő túra a Bükkben: 
Túra Bükkszentkeresztre a gyógyító kövekhez 

Szeptember 8-17. | Jameson Cinefest 14. 
Nemzetközi Filmfesztivál Miskolc belvárosában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. augusztus 10. 16:00 

https://www.hellomiskolc.hu/Herman-Otto-Muzeum-Papszer-utcai-kiallitasi-epulete
https://www.hellomiskolc.hu/Herman-Otto-Muzeum-Papszer-utcai-kiallitasi-epulete

