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2017. szeptember 1-8. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

Szeptember 2-3. szombat-

vasárnap 
Bonsai kiállítás és vásár Ifjúsági és Szabadidő Ház 

Szeptember 3. vasárnap Régiségvásár 
Miskolc belvárosa, 

Széchenyi utca 

Szeptember 3. vasárnap Itt a helyem! - Színházi évadnyitó program Déryné-kert 

Szeptember 8. péntek Miskolci Sörfesztivál 1. nap Népkert 

Szeptember 8. péntek 
Jameson Cinefest – 14. Miskolci 

Nemzetközi Filmfesztivál 1. nap 

Miskolc belvárosa több 

helyszínen 

Szeptember 8. péntek Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár 1. nap Miskolc belvárosa 

   

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A Miskolc Boltban szeptember 6-ig lehet jegyet vásárolni a Népkertben tartandó Miskolci Sörfesztiválra elővételes 
áron: napijegy: 2300 Ft, bérlet: 5800 Ft, VIP napijegy: 4200 Ft, VIP bérlet: 9500 Ft. 

A szeptember 1-től a Miskolc Bolt és Café új nyitvatartása: hétfőtől péntekig 09:00-17:00-ig. 

Belvárosi garantált városnézésünk következő témája az Iskolák, tudomány lesz szeptember 9-én, mely változatlanul 

a Tourinform irodától indul, délelőtt 10:00 órától.  

Már lehet jelentkezni a Stresszmentesítő túránkra a Bükkben, melyet a szokás szerint egy jógaoktató kíséretével 
tartunk. Téma: Túra Bükkszentkeresztre a gyógyító kövekhez. Időpont: szeptember 16. Jelentkezés: e-mailben a 
lillafured@hellomiskolc.hu címen, telefonon a +36704320965-ös számon. 

Térjen be hozzánk egy finom süteményre és egy hűsítő limonádéra! A Miskolc Caféban a lenyűgözően szép és finom 

Cukorpor Kézműves Desszerteket kóstolhatják meg.    

A Miskolc Cafében szeptember 15-ig megtekinthető Mileff Éva: Az én utam című kiállítása.

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 

CSALÁDI PROGRAMOK

Szeptember 1-október 27-ig ismét lehetőség van 
ásatás betekintő sétákon részt venni a Diósgyőri 
várban, melyen a közönség minden pénteken 
megismerheti, hogyan zajlik egy ásatás, milyen útja 
van egy tárgynak az előkerüléstől a kiállításig. A séta 
körülbelül fél órás, melyen csak tárlatvezetésre 
jogosító jeggyel lehet részt venni, 9 és 15 óra között. A 
részvétel regisztrációhoz kötött, bejelentkezni az 
info@diosgyorivar.hu e-mail címen, vagy a 46/533-
355-ös telefonszámon lehet. A programot 10 éves kor 

felett ajánlják!  

Szeptember 2-3-án 11:15, 13:15, 15:15 órai kezdettel 
Lovagi fegyverbemutatók tekinthetők meg a Diósgyőri 
vár felső várudvarában, ahol a vár lovagjai a középkori 
fegyverkezés és harcászat rejtelmeibe avatják be az 

érdeklődőket.  

Szintén szeptember 2-3-án Sulinyitó hétvégét 
rendeznek a Lillafüredi Sport- és Kalandparkban. A 
hétvégén 30 % kedvezmény, ajándék órarend, 
kézműves foglalkozások, mesevetítés és pecsétgyűjtő 
expedíció várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Szeptember 6-10-ig a Hungária Nagycirkusz új 
műsorral érkezik Miskolcra: megtekinthető többek 
között az afrikai oroszlánok, fehér oroszlánok és 
bengáli tigrisek közös műsora is. 6-7-8-án 18 órától 
kezdődik az előadás, 9-én 15 és 18 órától, 10-én 11 és 
15 órától 

Szeptember 7-10-ig rendezik meg a Díjlovagló 
Országos Bajnokságot a Lovagi Tornák terén. Minden 
kategóriában indulnak versenyzők. A belépés 
ingyenes! 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Stresszmentesito-turak-a-Bukkben
mailto:lillafured@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-bemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Sulinyito-hetvege-a-Lillafuredi-Sport-es-Kalandparkban
https://www.hellomiskolc.hu/A-Hungaria-Nagycirkusz-Miskolcon
https://www.hellomiskolc.hu/Dijlovaglo-Orszagos-Bajnoksag
https://www.hellomiskolc.hu/Dijlovaglo-Orszagos-Bajnoksag
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Szeptember 8-9-én tartják meg a Közfoglalkoztatási 
Kiállítást és Vásárt, ahol a mindkét napon több, mint 
100 kiállító portékája vásárolható meg. A termelői 
piacon különböző kóstolók és gyermek játszó várja az 
érdeklődőket. 8-án, pénteken, 10-17 óráig helyi 
amatőr csoportok előadásai is gyermekprogramok is 
lesznek. 

Szeptember 2. szombat 

11:00-től vehetnek részt a hagyományos Perecesi 
Bányanapon Perecesen, az Állomás téren. 
Készülnek gyermekműsorokkal, koszorúzással, 
koncertekkel és tűzijátékkal is. 

13:00 órától tartják a Vitál Sport elnevezésű 
rendezvény a Decathlon miskolci áruházánál, 
ahol számos sportolási lehetőséget ismerhetnek 
meg: lesz zumba, balett, kangoo, roller freestyle, 
thai boksz és kézilabda bemutató is. 

16:30-tól a II. CIRMI Utcazene Fesztiválon élőben 
jelentkezik a Civil Rádió Miskolc az Európa térről. 
Fényfestés, gólyalábasok, kiállítás és rengeteg 
fellépő várható! 

Szeptember 3. vasárnap 

08:00-tól kezdődik a hagyományos régiségvásár 

Miskolc belvárosában, ahol mindenféle portékák 

közül válogathatnak. 

10:00-től egészen estig tart az Itt a helyem! - a 
Miskolci Nemzeti Színház Évadnyitó rendezvénye 
a Déryné-kertben. Számos érdekes programmal 
készülnek: lesznek rajzfilmslágerek és musical 
dalok, operettek, fényfestés, kalandjáték 
gyerekeknek, sőt, megkóstolhatják az évad 
palacsintáját is! 

Szeptember 8. péntek 

15:00-20:00-ig rendezik meg az Ady – pont Neked! 
elnevezésű programot az Ady Művelődési 
Házban. Lesz kiállításmegnyitó, utcabál, és 
bemutatkoznak az intézmény klubjai, szakkörei, 
tanfolyamai is. 

17: 00-től a Herman Ottó Múzeum kiállítási 
épületében, a Szemere-szalonban Dudás Ilona 
tart előadást, melynek címe: A Borsod megyei 
Nőegylet és Református Női Filléregylet 
működése a dualizmus kori Miskolcon.

KULTÚRA

Szeptember 1. péntek 

21:00 órától Csillagparty-t – ismeretterjesztő 
előadással egybekötött távcsöves bemutatót - 
tartanak a Dr. Szabó Gyula Bemutató 
Csillagvizsgálóban. 

Szeptember 2. szombat 

18:00 órától nyitja meg kapuit a II. Közösségi Kertek 
Éjszakája az Avasi Paradicsomkertben, ahol lesz 
növénykereső kvíz, „túravezetés” és persze zsíros 
deszka zöldségekkel és teával. 

Szeptember 4. hétfő 

19:00-től Pál Feri atya tart előadást a Művészetek 
Házában Fordulat, a változás kulcsa címmel. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Szeptember 7-én 18:30-tól folytatódnak a 
Csütörtöki borestek a Dugóban . Vendég: 
Kvaszinger László, a borkorcsolyákat pedig 
ezúttal is Ferenczy Dalma készíti. Előzetes 
jelentkezés szükséges! 

Ír heteket tartanak az Avalon Ristorate-ban! A 
kínálatot ír menüsorral bővítették ki, melyet 
Albók Gyula executive chef 5 éves Írországi 
tapasztalatai ihlettek. 

https://www.hellomiskolc.hu/Kozfoglalkoztatasi-vasar-es-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Kozfoglalkoztatasi-vasar-es-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Perecesi-Banyasznap
https://www.hellomiskolc.hu/Perecesi-Banyasznap
https://www.hellomiskolc.hu/Vital-Sport-program
https://www.hellomiskolc.hu/CiRMi-Utcazene-Fesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Regisegvasar
https://www.hellomiskolc.hu/Itt-a-helyem-Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-evadnyito
https://www.hellomiskolc.hu/Itt-a-helyem-Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-evadnyito
https://www.hellomiskolc.hu/Pont-neked-Invitalo
https://www.hellomiskolc.hu/Csillagparty-a-Dr.-Szabo-Gyula-Csillagvizsgaloban
https://www.hellomiskolc.hu/Kozossegi-Kertek-Ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Kozossegi-Kertek-Ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Bojte-Csaba-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Borkostolo-est-a-Dugoban
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19:30-tól Kristóf Gyuri filmjét vetítik le a Dugóban, az 
Out-ot. A vetítés után beszélgetés a rendezővel. 

Szeptember 5. kedd 

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

Szeptember 6. szerda 

17:00 órától a Párkapcsolatépítés - esélyek 
ismerkedéshez című beszélgetésen vehetnek részt 
a Népkerti Sörözőben. A belépés ingyenes. 

Szeptember 7. csütörtök 

17:00-től kezdődik a Nyitva a pálya – Történetek a 
DVTK legendás évtizedeiből című előadássorozat. 
Az első előadás témája: A ’70-es évek második fele 
Miskolcon – futballista szemmel. 

17:00-től hallgatható meg az Aperitif című koncert a 
Szinva teraszon a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
előadásában. 

Szeptember 8. péntek 

15:00 órától a Színháztörténeti- és 
Színészmúzeumban a Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál CineClassics programjának részeként 
megvalósuló Dargay 90 - Színpadtól a rajzpadig 
című kamarakiállítás megnyitóján és a 
Vendégségben Petruska és a tréfacsinálók című 
tárlat megnyitóján vehetnek részt.  

18:00 és 20:00 órától Bödőcs Tibor önálló estjét 
hallgathatja meg az ITC Székházban. 

 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 

A Színháztörténeti és Színészmúzeumban szeptember 
8-tól december 3-ig megtekinthető a Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál CineClassics programjának 
részeként megvalósuló Dargay 90 - Színpadtól a 
rajzpadig című kamarakiállítás. Ugyanitt a 
Vendégségben Petruska és a tréfacsinálók című tárlat 
szeptember 8. és december 31. között látogatható. 

 

Szeptember 2-3-án ismét Bonsai kiállítás lesz az Ifjúsági 
házban, melyet mindkét nap bemutatókkal 
színesítenek. Látogatható: 09:00 - 16:00-ig. 

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

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.  

A Miskolci Játékmúzeum állandó és időszakos 
kiállításokkal várja a látogatókat a Széchenyi utca 19. II. 
emelet 4-5. szám alatt (Weidlich udvar), ahol gyűjtői 
sakktáblákat, terepasztalokat, híres emberek figuráit, 
action figurákat és Barbie babákat csodálhatnak meg. 
Sőt, kialakításra került egy Horror szoba is vámpírokkal, 
démonokkal, banyákkal. Nyitvatartás: péntek és 

szombat 10:00-18:00.  

A Miskolc Cafében szeptember 15-ig tekinthető meg 
Mileff Éva: Az én utam című kiállítása.

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 

Szeptember 8-án 15:00 órától nyitja meg kapuit az egész hétvégén tartó idei Miskolci Sörfesztivál! A különleges sörök, 

finom ételek és a nagyszerű hangulat mellett rengeteg fellépő várja az érdeklődőket a Népkertben:  

https://www.hellomiskolc.hu/Out-filmvetites-es-beszelgetoest-a-Dugoban
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Parkapcsolatepites-eselyek-az-ismerkedeshez-beszelgetes
https://www.hellomiskolc.hu/Parkapcsolatepites-eselyek-az-ismerkedeshez-beszelgetes
https://www.hellomiskolc.hu/Nyitva-van-a-palya-beszelgetessorozat
https://www.hellomiskolc.hu/Nyitva-van-a-palya-beszelgetessorozat
https://www.hellomiskolc.hu/Aperitif
https://www.hellomiskolc.hu/Dargay-90-Szinpadtol-a-rajzpadig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Vendegsegben-Petruska-es-a-trefacsinalok
https://www.hellomiskolc.hu/Bodocs-Tibor-onallo-estje
https://www.hellomiskolc.hu/Dargay-90-Szinpadtol-a-rajzpadig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Dargay-90-Szinpadtol-a-rajzpadig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Vendegsegben-Petruska-es-a-trefacsinalok
https://www.hellomiskolc.hu/Bonsai-kiallitas-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Gedeon-Peter-fotomuvesz-Tizes-ciklusok-verzio-3.5
https://www.hellomiskolc.hu/Volt-egyszer-egy-stadion
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
https://www.hellomiskolc.hu/Mileff-Eva-Az-en-utam-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Sorfesztival
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Szeptember 8. 

Nagyszínpad Liget Színpad 

18:00-19:30 - Ocho Macho 
20:30-22:00 - Kowalsky meg a Vega 
23:00-00:30 - Punnany Massif 

17:15-18:00 - Roy&Ádám Trió 
19:30-20:30 - Bereczki Zoltán 
22:00-22:45 - Dér Heni 
00:15-00:45 - Irigy Hónaljmirigy 

 
Szeptember 8-17-ig rendezik meg a Jameson Cinefest – 14. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. A legnagyobb magyar 
filmes rendezvény idén is a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra, de 
természetesen koncertekkel, after partikkal, kiállítással is várja a vendégeket. A programok az adott napnál vannak 
részletezve. 
 

Szeptember 1. péntek 

19:30-tól a Drót Bisztró Bubi teraszán a Brighteyed 
Folks gondoskodik a hangulatról. 

20:00-tól a Grizzly Music Pub fellépője az Önkontroll, 
21:00-től a Halas és 22:00 órától a Kréta. 

20:00 órától az Otthonkában Nyárzáró terasz partit 
tartanak. 21:00 az Ildi Rider koncertezik. 

21:00 órától a Későn szóltál lép fel a Corner Stage-
ben. 

21:00-től a szezon utolsó Csajpéntek RNB partiján 
ereszthetik ki a gőzt a Grundban. A 
lemezjátszóknál DJ Revolution és Raka Jr. 

22:00-től a Stamp-ben Nyárzáró partit tartanak Dj. 
Totpetivel. 

22:00-től a Rockwell Klub megnyitja kapuit az őszi 
szezonra, és egy fergeteges nyitóbulival készül. 
Fellépők: Monolix, Mártonboy, DJ Atti és DJ Wire. 

Szeptember 2. szombat 

20:00-tól az Avalon Ristorante vendégeit Mogyorósi 
Adrienn szórakoztatja. Asztalfoglalás ajánlott. 

21:00 órától a Corner Stage-ben Razzia koncerttel, 
majd 22:00-től Ranion koncerttel búcsúztatják el a 
nyarat és nyitják meg az őszi klubszezont. 

22:00 órától a Rockwell Kub-ban Szombat esti láz lesz 
Mártonboy-jal és DJ Atti-val. 

22:00-től ismét az Alter és Indie zene színterévé 
változik a Helynekem. 

22:00-től a Stamp-ben Nyárzáró táncőrület lesz DJ 
Kameny-nyel. 

Szeptember 7. csütörtök 

17:00-től Retro est lesz az Avasi Közösségi Kávézóban. 

Szeptember 8. péntek 

14:00 órától a Magyar Dal Napja tiszteletére Csendül 
a nóta… a Vörösmarty Művelődési Házban. 

20:30-tól a Jameson napokon a Bad Habit koncertezik 
a Grizzly Music Pub-ban, majd 22:00-től a Before 
the Last. 

21:00-től Summer Memories Parti lesz a Grund-ban 
DJ Nemetivel. 

22:00-től a Jameson Cinefest After partiján Video 
Disco-n bulizhatnak a Helynekemben. A 
lemezjátszók mögött DJ Astro. 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
Szeptemberben a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 09.01, 09.02, 09.03, 09.08, 09.09, 09.10, 09.15, 09.16, 09.17, 09.22, 09.23, 09.24, 09.29, 

09.30. 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. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Brighteyed-Folks-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Brighteyed-Folks-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Nyarzaro-Terasz-Party-az-Otthonkaban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Mogyorosi-Adrienn-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Mogyorosi-Adrienn-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/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Alterem
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Retro-Est-az-Avasi-Kozossegi-Kavezoban
https://www.hellomiskolc.hu/Csendul-a-nota
https://www.hellomiskolc.hu/Csendul-a-nota
https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Barlangfurdoben
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Szeptember 1. péntek 

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

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

Szeptember 2. szombat 

09:00-18:00-ig a hagyományos retro véradáson vehet 
részt, melyet sör-virsli menüvel hálálnak meg. 
Helyszín: Szentpéteri kapu 72-76. 

20:00-tól ismét éjszakai fürdőzésen lazíthatnak a 
Miskolctapolca Barlangfürdőben. 

Szeptember 3. vasárnap 

17:00-től kubebás-citrusos szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában.  

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

Szeptember 4. hétfő 

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

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

Szeptember 6. szerda 

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

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

Szeptember 8. péntek 

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

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

 

SPORT, HOBBI, TÚRA 

Szeptember 1-3-ig idén is megtartják a BMW Night-ot a Bimmer Klub szervezésében a Hollóstetői Hegyi Kempingben. 
A három napos rendezvényen lesz többek között autó szépségverseny, tolatóverseny, Hősök koncert, és persze 
hajnalig tartó buli is. A részvétel regisztrációhoz kötött. 

 

Szeptember 1. péntek 17:30-tól az Aluinvent DVTK női kosárlabda csapata 
mérkőzik meg a Generali Arénában az MBK 
Ružomberok-kal. 

SZOMSZÉD KERTJE 

Szeptember 1-2-án a Mádi Furmint Ünnepen 
rengeteg nyitott pincébe látogathatnak el, 
de lesznek kiállítások, gasztronómiai és 
gyermek programok, lovas hagyományok és 
régi idők mesterségei előtt tisztelgő 
rendezvények, sportprogramok és persze 
sok-sok fellépő. 

Szeptember 1-jén a VI. Rudabányai 
Ásványgyűjtő Fesztiválon Karthago koncert 
és Tűzvarázs tűzshow is lesz, majd 
szeptember 2-án a X. Rudabányai 
Városnapon családi és 
gyermekprogramokkal, kirakodóvásárral, 
tűzijátékkal és számos fellépővel, többek 
között a Bon Bon együttessel készülnek. 

Szeptember 2-án szilvából készült nemes 
italok és ételek, különböző programok és 
fellépők várják az érdeklődőket a XVI. Szilva 
Napon, Szilvásváradon, a Szalajka-
völgyben. 

https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Retro-veradas
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/5.-BMW-Night-Bimmer-Klub-Miskolc
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Szeptember 2. szombat 

08:00-18:00 Széchenyi Emléktúrát tart a Zöld Sportok 
Clubja 20 km-es távon. Versenyközpont (rajt és 
cél): a Herman Ottó Emlékház, ahol helyszíni 
nevezésre van lehetőség. 

12:00-től visszavágót játszik az Aluinvent DVTK és az 
MBK Ružomberok a Generali Arénában. 

Szeptember 3. vasárnap 

17:00-től a DVTK Jegesmedvék csapnak össze a HC 07 
Detvával a Miskolci Jégcsarnokban. 

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.  
Az idegenvezetésre vonatkozó aktuális árak a következő linken tekinthetők meg: 
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak  
 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 Már várja a látogatókat a Miskolci Játékmúzeum! A gyűjtői sakktáblák, terepasztalok, híres emberek 
figurái, action figurák és Barbie babák mellett kialakításra került egy Horror szoba is vámpírokkal, 
démonokkal, banyákkal, melynek megtekintése csak 12 éven felülieknek ajánlott. Nyitvatartás: péntek-
szombat: 10-18 óráig. 

 2017.09.04-én a Lillafüredi Libegőn kötelező karbantartási munkákat végeznek. Nyitás a következő 
munkanapon, 10:00-től. 

 A Miskolctapolca Barlangfürdő kültéri medencéi szeptember végéig várják a fürdőzni vágyókat. A 
szezonos jegyárak 2017. szeptember 30-ig vannak érvényben, 2017. október 1-től a szezonon kívüli 
jegyárak lépnek érvénybe. 

 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. 

 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. 
 
 

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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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 

 

 A szeptemberi iskolakezdésre tekintettel, igazodva az országos személyszállítási közszolgáltatói 
gyakorlathoz, augusztus 28-tól Miskolcon is érvényesek a szeptember hónapra váltott havi bérletek. 

 2017. szeptember 1-től az iskolai tanévkezdéshez igazodva életbe lép az őszi menetrend Miskolcon. 
Sűrűbben járnak a villamosok, illetve a délelőtti, délutáni csúcsidőben az 1, 3, 3A, 6, 7, 12, 14, 16, 29, 32, 
35 és 67-es számjelzésű autóbuszok. 2017. szeptember 1-től ismét közlekednek az ME és a 22-es 
autóbuszvonal járatai is. 

 Az Avasról közvetlenül a Búza téri piacra közlekedik a 280-as autóbusz szerda, péntek, és szombati 
napokon, naponta három alkalommal. A 280-as, a 28-as autóbusz útvonalának meghosszabbításával a 
Tampere városrész után a Középszer utcán (új három megállóhelyen is), a Tapolcai elágazás és Szinvapark 
megállóhelyeken vehető igénybe. 

 A Diósgyőri Rendelőintézetből a Diósgyőri Kórházba kerültek át a szakrendelések, ezért az egészségügyi 
alapellátási intézmény könnyebb megközelítése és közvetlen kiszolgálása érdekében 90-es számjelzéssel 
új autóbuszvonalat vezettek be az Újgyőri főtér és a Diósgyőri Kórház között.  

 A turisztikai főszezonban Miskolctapolca városrész jobb kiszolgálása érdekében új járat indult 290-es 
jelzéssel az Újgyőri főtér és az Avas kilátó között Miskolctapolca Barlangfürdő érintésével. A 290-es 
autóbuszvonal járatai szeptember 1-től nem közlekednek. 

  

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.  

 

Már most írja be! Programok a következő hetekben 

Miskolcon és környékén:  

Szeptember 9.| Garantált belvárosi tematikus séta 

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 a belvárosban 

Szeptember 21. | Poénzuhatag – Galla Miklós önálló 
estje a Művészetek Házában 

Szeptember 24. | A velencei békekötés ünnepe a 
Diósgyőri várban 

Szeptember 26. | Kovács András Péter – Vihar a biliben 
című előadása a Művészetek Házában 

Szeptember 28-30. | Utánam Srácok Fesztivál 

Szeptember 29. | Kutatók Éjszakája 

Szeptember 30. | Vadászkürt Expressz Andókútra 

 

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 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 31. 16:00 


