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2017. szeptember 8 - 15. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

Szeptember 8-10. péntek-

vasárnap 
Miskolci Sörfesztivál  Népkert 

Szeptember 8-17. péntek-

vasárnap 

Jameson Cinefest – 14. Miskolci 

Nemzetközi Filmfesztivál 

Miskolc belvárosában 

több helyszínen 

Szeptember 8-9. péntek-

szombat 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár  Miskolc belvárosa 

Szeptember 9. szombat Belvárosi garantált városnézés a Tourinformból indul 

   

   

   
KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A szeptember 1-től a Miskolc Bolt és Café új nyitvatartása: hétfőtől szombatig 09:00-17:00-ig, illetve minden hónap 
1. vasárnapján 10:00-14:00-ig. 

Szeptember 8-17-ig, a Jameson Cinefest – 14. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ideje alatt, hétköznapokon, a 
Tourinform iroda 08:30-tól 18:00-ig tart nyitva. A hétvégi nyitvatartásunk változatlan. 

Szeptember 9-ei garantált városnézésünkön a tanévkezdés apropóján a belváros egykori és mai tanintézeteiről és 
nagy pedagógusairól lesz szó. Hallanak majd többek közt a Magyar Királyi Természettudományi Társulatról, Kaffka 
Margit miskolci tanárságáról, a Magyar Tudós Társaságról és a Selmeci Jogakadémiáról. Ellátogatunk a Kelemen 
Didák Fiúkollégiumba és a görögök egykori iskolájába is. Indulás délelőtt 10-kor a főutcai Tourinform irodából.  

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 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, hétköznap 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 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 8-10-ig rendezi meg a díjlovagló szakág az 
év legrangosabb hazai bajnokságát, a Díjlovagló 
Országos Bajnokságot a Lovagi Tornák terén. Minden 
kategóriában indulnak versenyzők. A belépés 
ingyenes! 

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. 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
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/A-Hungaria-Nagycirkusz-Miskolcon
https://www.hellomiskolc.hu/Dijlovaglo-Orszagos-Bajnoksag
https://www.hellomiskolc.hu/Dijlovaglo-Orszagos-Bajnoksag
https://www.hellomiskolc.hu/Kozfoglalkoztatasi-vasar-es-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Kozfoglalkoztatasi-vasar-es-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Szeptember 9-10-én 10:00-18:00-ig várják az 
édesszájúakat a Szent István téren, akik részt 
szeretnének venni az OREO Megamártásban. A játék 
lényege,  hogy egy drónt irányítva kell az OREO kekszet 
egy óriási pohárba ejteni. 

Szeptember 9-10-én 10:00-16:00-ig a Játékos lovagi 
próbákon kicsik és nagyok is kipróbálhatják 
bátorságukat, ügyességüket a Diósgyőri várban.  

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. 

18:00 órától újra lesz Esztenás táncház a Fráter 

György Gimnáziumban. Először az Esztenás 

Együttes gyermektáncháza, majd 20:00 órától 

moldvai csángó táncház kerül megrendezésre. 

Szeptember 9. szombat 

10:00 órától ismét nyílt napot rendeznek a Miskolci 

Állategészségügyi Telepen, ahol a sétáltatás 

mellett örökbe fogadásra is lehetőség nyílik. 

10:00-től tartják a II. Győri kapui Vigasságot - 
Sulikezdő Családi és Gyermeknapot tartanak az 
Ifjúsági Sportpályán, a József utcánál. Lesznek 
gyermekműsorok, kutyás bemutató, kung-fu 
bemutató, táncműsorok, sakk és futó verseny, és 
Fatherhead koncert. 

10:00 órától egész napos programokkal készül a 
Maya Játszópark a Maya Kresz-versenyen, ahol 
lesz KRESZ kvíz, kézműves foglalkozások és 
ügyességi versenyek lábbal hajtós és elektromos 
mopedekkel mayás nyereményekért. 

Szeptember 10. vasárnap 

08:00-13:00-ig Vasútmodell és Makett Börze lesz a 
Vörösmarty Művelődési Házban. 

09:30-tól a Diósgyőri Mária búcsún a Diósgyőri 
Római Katolikus Templomban és 
templomkertben egész napos kirakodó vásárral, 
gyermekműsorokkal, táncbemutatóval és 
koncerttel is készülnek. 

 

KULTÚRA 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai: La mancha lovagja, Anna Karerina, Kilépő. 

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 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Szeptember 9-én 18:00 órától Whisky Day - 
Whisky kóstoló és előadás lesz a Corner Stage-
ben, ahol  sok különleges, egyedi és "új" 
párlattal ismerkedhetnek meg. Előzetes 
regisztráció 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/Oreo-Megamartas-program
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-Probak-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-Probak-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Pont-neked-Invitalo
https://www.hellomiskolc.hu/Szemere-szalon-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Esztenas-tanchaz-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Gyori-Kapui-Vigassag
https://www.hellomiskolc.hu/Gyori-Kapui-Vigassag
https://www.hellomiskolc.hu/Maya-Kresz-verseny
https://www.hellomiskolc.hu/Vasutmodell-es-makett-borze-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Maria-Bucsu
https://www.hellomiskolc.hu/Dargay-90-Szinpadtol-a-rajzpadig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Whisky-Day-Whisky-kostolo-es-eloadas
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Vendégségben Petruska és a tréfacsinálók című 
tárlat megnyitóján vehetnek részt.  

17:00-től az Avasi Református Templomban a 
Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 
rendeznek előadást Remények hajója címmel 
Kulcsár-Székely Attila színművész és Földes László 
- Hobo közreműködésével. 

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

Szeptember 9. szombat 

10:00-kor indul a Tourinformból garantált 
városnézésünk, melyen a tanévkezdés apropóján 
a belváros egykori és mai tanintézeteiről és nagy 
pedagógusairól lesz szó. 

Szeptember 10. vasárnap 

15:00 órától Orgonakoncert lesz a Miskolctapolcai 
Református Templomban. A belépés díjtalan. 

Szeptember 11. hétfő 

16:30-tól A mozgásszervek betegségei, megelőzése 
és gyógyítása természetes eszközökkel címmel 
tart előadást Sóspataki Ferenc a Kaffka Margit 
Könyvtárban. 

Szeptember 12. kedd 

13:00 órától lesz Moldova György: Kegyetlen kenyér 
2. című könyvének bemutatója a Vörösmarty 
Művelődi Házban. 

16:00 órakor kezdődik Kiss Imre Károly Rio de Janeiro, 
a világ legszebb fekvésű városa című képes 
élménybeszámolója a Tompa Mihály 
Könyvtárban. 

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

Szeptember 14. csütörtök 

17:00 órától nyitják meg Juhászné Ceglédi Tünde 
Játszani jó! című paverpol technikával készült 
alkotásaiból rendezett kiállítást a Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtárban. 

Szeptember 15. péntek 

16:00 órától lesz a Luther kincse: Hálózat című 
nemzetközi mail art kiállítás megnyitója az Avasi 
Református Templom harangtornyában. 

16:00-24:00 óráig az Avasi Bortanyán a CineWine-on 
díjnyertes filmeket nézhetnek meg, valamint 
jobbnál jobb borokat kóstolhatnak a Balatoni és a 
Bükki borrégiókból. Várható még zene, vigasság, 
ameddig bírja a nagyérdemű. Zenél az 
Agyagbanda. 

17:00 órától a Kulturális Örökségek Napjai 
programsorozat keretein belül vehetnek részt a 
Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületében az 
Arcok a múltból – A hitvilág válogatott emlékei az 
őskortól a középkorig című kiállításmegnyitón. 
Ugyanekkor kezdődik a Szemere – szalon: Gálffy 
Ignác múzeumalapító és neje portréinak átadása. 

18:00 órától a Diósgyőri várban Michel Montanaro 
koncertje lesz, mely meghallgatható az aznap 
megváltott tárlatvezetésre jogosító várbelépővel 
is. 

19:00-től megtartják a hagyományos Slam Poetry 
Miskolc vol. 29-et, melyet grillezéssel 
színesítenek. Téma: Cappricio slam. 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 

Szeptember 15-17-ig csodálhatják meg Gálffy Ignác 
múzeumalapító és nejének portréit a Herman Ottó 

Múzeum Kiállítási Épületében.  

A Rajzóra a múzeumban kiállítás-sorozat következő 
tárlatát szeptember 15-én nyitják meg a Herman Ottó 
Múzeum Kiállítási Épületében, melynek címe: Arcok a 

múltból – A hitvilág válogatott emlékei az őskortól a 

középkorig. Megtekinthető: december 31-ig.  

Szeptember 11-től 26-ig Tompa Mihály életébe 
nyerhetnek betekintést a Tompa Mihály Könyvtárban 
újonnan nyíló tárlaton. 

https://www.hellomiskolc.hu/Vendegsegben-Petruska-es-a-trefacsinalok
https://www.hellomiskolc.hu/Remenyek-hajoja-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Bodocs-Tibor-onallo-estje
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Orgonakoncert-Miskolctapolcan
https://www.hellomiskolc.hu/Moldova-Gyorgy-konyvbemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Moldova-Gyorgy-konyvbemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Utazok-klubja
https://www.hellomiskolc.hu/Utazok-klubja
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Jatszani-jo-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Luther-kincse-halozat-mail-art-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/CineWine-Film-Bor-az-Avasi-pincesoron
https://www.hellomiskolc.hu/Kulturalis-Orokseg-Napjai-a-Herman-Otto-Muzeumban
https://www.hellomiskolc.hu/Arcok-a-multbol-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Michel-Montanaro-koncertje
https://www.hellomiskolc.hu/Michel-Montanaro-koncertje
https://www.hellomiskolc.hu/Slam-Poetry
https://www.hellomiskolc.hu/Slam-Poetry
https://www.hellomiskolc.hu/Kulturalis-Orokseg-Napjai-a-Herman-Otto-Muzeumban
https://www.hellomiskolc.hu/Kulturalis-Orokseg-Napjai-a-Herman-Otto-Muzeumban
https://www.hellomiskolc.hu/Arcok-a-multbol-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Arcok-a-multbol-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Szeptember 14-én nyitják meg Juhászné Ceglédi Tünde 
Játszani jó! című paverpol technikával készült 
alkotásaiból rendezett kiállítást a Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtárban. A tárlat a könyvtár 
nyitvatartási idejében látogatható október 27-ig. 

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. 

 

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:  

Szeptember 8. péntek 

Nagyszínpad XIXO Színpad 

18:00-19:30 - Ocho Macho 
20:30-21:30 - Kowalsky meg a Vega 
22:30-00:00 - Punnany Massif 

17:15-18:00 - Roy&Ádám Trió 
19:30-20:30 - Bereczki Zoltán 
21:30-22:15 - Dér Heni 
00:00-00:45 - Irigy Hónaljmirigy 

Szeptember 9. szombat 

20:00-20:30 - Warm Up DJ 
20:30-22:00 - Saragossa Band 
22:00-01:00 - Animal Cannibals 
                         Happy Gang 
                         Kiki 
                         Kefir (V-Tech) 
                         Csordás Tibi 
                         Zoltán Erika 

18:00-18:45 - Wolf Kati 
19:00-19:30 - Kántor Band 
20:00-21:00 - Audioshake 
21:00-22:30 - DJ 
22:30-23:15 - Sipos F. Tamás 
23:15  - DJ 

Szeptember 10. vasárnap 

17:00-18:00 - Dorothy 
18:00-19:30 - Bikini 
20:30-21:15 - Vengaboys 
22:00-23:30 - R-GO 

16:00-16:30 - Gyerekprogram 
16:30-17:00 - Kovácsovics Fruzsina gyerekprogram 
18:00-18:45 - Bestiák 
19:45-20:30 - Vastag Csaba 
21:00-21:45 – LL Junior 

 
 

https://www.hellomiskolc.hu/Jatszani-jo-kiallitas
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/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 8-17-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 8. péntek 

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

19:00-től Lampion partit szervez a Vörösmarty 
Nosztalgia Klub a Vörösmarty Művelődési Házban. 

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

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

22:00-től a Rockwell Klubban Szinglik éjszakája lesz 3 
teremben 3 stílussal. 

Szeptember 9. szombat 

16:00-tól az Avasi Közösségi Kávézóban Siska Jakab 
akusztik: Feldolgozások a nyár margójára című 
koncertjét hallgathatják meg. 

19:00-től Mészáros János Elek ad koncertet a a 
Minorita templomban a Miskolci Lelkisegély 
Telefonszolgálat javára. A koncert után dedikálás 
és CD vásárlási lehetőség is lesz. 

20:00 órától ismét Sajó Band koncert lesz az Avalon 
Ristorante-ban. Asztalfoglalás ajánlott. 

21:00 órától a Grizzly Music Pub-ban a Jam Republic 
koncertezik. 

Szeptember 10. vasárnap 

22:00-től Szemeszternyitó bulit rendeznek a Rockwell 
Klubban. 

Szeptember 14. csütörtök 

20:00-tól a Mangalica lép fel a Grizzly Music Pub-ban. 

Szeptember 15. péntek 

19:00 órától Duett estet tartanak a Népkerti 
Sörözőben Vízi Viktorral és Szécsi Viktóriával. 

21:00-től a Paprika Pub szezonnyitó partiján, a Retro 
Night-on bulizhatnak. A belépés ingyenes. 

21:00 órától az eddigi legnagyobb és leglátványosabb 
Lights off Color Festivalt hozza el a Rockwell Klub. 
Fellépők: Metzker Viktória, Beatbros., Hi Types, 
Datrash. 

 

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

Barlangfürdőben****: 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. 

 

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. 

Szeptember 9. szombat 

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

Szeptember 10. vasárnap 

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

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

https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Csendul-a-nota
https://www.hellomiskolc.hu/Csendul-a-nota
https://www.hellomiskolc.hu/Lampion-Party
https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Jameson-CineFest-12.-Miskolci-Nemzetkozi-Filmfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Siska-Jakab-akusztik-Feldolgozasok-a-nyar-margojara
https://www.hellomiskolc.hu/Siska-Jakab-akusztik-Feldolgozasok-a-nyar-margojara
https://www.hellomiskolc.hu/Meszaros-Janos-Elek-jotekonysagi-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Sajo-Band-koncert-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Duett-est-a-Sorozoben
https://www.hellomiskolc.hu/Retro-Night-a-Paprika-Pubban
https://www.hellomiskolc.hu/Retro-Night-a-Paprika-Pubban
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/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
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Szeptember 11. hétfő 

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

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

Szeptember 13. szerda 

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

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

Szeptember 15. péntek 

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

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

 

SPORT, HOBBI, TÚRA 

Szeptember 9-én 17 órától startol az Ultra: Közös Spartathlon futás a Cinefesten és egészen szeptember 10-én 18 
óráig tart. A futás lényege, hogy a futók fél órás blokkokban, váltóban futnak két futópadon, különlegessége pedig, 
hogy az ULTRA stábja által készített 25 órás, valós idejű felvételt nézhetik futás közben. 

Szeptember 11-14-ig 18:00-23:00 óráig az I. Jameson Darts Kupán mérhetik össze a tudásukat a darts kedvelők a 
Cinefest-Jameson Teraszon, a Grizzly Music Pubban. Jelentkezni szeptember 9, 12 óráig lehet a darts@grizzly.hu e-
mail címen. 

 

Szeptember 9. szombat 

10:00-től kezdődik a Pro Trial Magyar Bajnokság és 
Nemzetközi Verseny a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár előtti téren. 

Szeptember 10. vasárnap  

08:00-tól startol az I. Bükk Kupa – Somogyi József 
Emlékverseny, ahol 10 km-es távot kell teljesíteni 
a kerékpárosoknak. Helyszíni nevezésre is van 
lehetőség. Indulás: az Ómassai úton a Jávorkúti 
elágazástól. 

Szeptember 12. kedd 

18:00 órától a Magyarország - Lengyelország futsal 
Eb-selejtező, play off mérkőzés nézhető meg a 
Generali Arénában. 

 

 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Szeptember 9-én A III. Mályinkai Pálinka- és 
Pisztráng Fesztiválon a gasztronómiai 
élmények mellett rengeteg fellépővel 
készülnek: lesz népdalkórus, citerazenekar, 
gyermekkoncert Kovácsovics Fruzsinával, 
sőt, fellép a Lilla és a Napoleon Boulevard és 
az R-Nő és a többiek is. 

Szeptember 8-9-én, Göncön is a pálinkáé a 
főszerep a VII. Gönci Pálinkafesztiválon: lesz 
vásári komédia gyerekeknek, népdalkör, 
„erősember bemutató”, közös zumba és 
még sok más érdekes program. Fellép 
többek között Rúzsa Magdi, Lagzi Lajcsi és a 
Nyári lányok is. 

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/Pro-Trial-Orszagos-Bajnoksag-Nemzetkozi-Verseny
https://www.hellomiskolc.hu/Pro-Trial-Orszagos-Bajnoksag-Nemzetkozi-Verseny
http://www.miskolcivsz.hu/hireink/Magyarorszag-Lengyelorszag-futsal-Eb-selejtezo-play-off-merkozes/477/
http://www.miskolcivsz.hu/hireink/Magyarorszag-Lengyelorszag-futsal-Eb-selejtezo-play-off-merkozes/477/
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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.  
Az idegenvezetésre vonatkozó aktuális árak a következő linken tekinthetők meg: 
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak  
 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 Őszi kedvezmények a Maya Játszóparkban! Hétfőtől-csütörtökig a belépőjegy 2500 Ft helyett csak 2000 
Ft! Az akció visszavonásig érvényes. 

 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. 

 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. 

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

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 

 

 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. 

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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 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 16. | XI. Fazola Fesztivál 

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

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 27. | Turizmus világnapi program 

Szeptember 28-30. | Utánam Srácok Fesztivál 

Szeptember 29. | Kutatók Éjszakája 

Szeptember 30. | Vadászkürt Expressz Andókútra 

Szeptember 30. | Garantált séta Miskolctapolcán a 
Hotel Aurorától 

 

 

 

 

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. szeptember 7. 16:00 

https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu/online-vasarlas
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu

