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2017. október 6 – 13. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

Október 8. vasárnap II. Diósgyőri Íjász Nyílt Nap  Lovagi Tornák tere 

Október 7-8. szombat, 

vasárnap 

XIV. Bükkszentkereszti 

Gomba Napok 
Bükkszentkereszt 

Október 12. csütörtök Update borvacsora Avalon Ristorante 

Otóber 12-15. csütörtök, 

vasárnap 

„Veczán Pál” Egyházzenei 

Kórustalálkozó 
több helyszínen 

Október 13-14. péntek, 

szombat 

Görömbölyi Őszi Családi 

Napok 
Miskolc-Görömböly 

   

   KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Veczan-Pal-XX.-Egyhazzenei-Korustalalkozo
https://www.hellomiskolc.hu/Veczan-Pal-XX.-Egyhazzenei-Korustalalkozo
https://www.hellomiskolc.hu/Gorombolyi-Osz
https://www.hellomiskolc.hu/Gorombolyi-Osz
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

A Miskolc Bolt és Café átalakítási munkálatok miatt zárva tart. A várható nyitásról a későbbiekben tájékoztatjuk 
olvasóinkat.  

A rendezvényjegy-értékesítés, illetve a vonaljegy és turista jegy vásárlási lehetőség átkerült a Tourinform irodába, 
ahol jelenleg kapható jegy a Muzsika TV Road-show-ra, a Generali Arénában és a Humor Sapiens – a felegyenesedés 
hátrányai – Kiss Ádám és Benk Dénes közös estjére a Művészetek Házában. 

Következő garantált városnézésünkön, október 14-én, az 1956-os események néhány belvárosi emlékhelyét 
keressük fel. Ellátogatunk Nagy Attila színész szobrához, a fényképes múltidéző emléktáblákhoz, megtudhatják, 
mi volt a mártírhalált halt Oláh Miklós utolsó gondolata, és hogy ki volt a forradalom legfiatalabb ismert áldozata. 
Szó lesz egykori neves irodalmárokról és névtelen hősökről is. 

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 

CSALÁDI PROGRAMOK

Szeptember 1-től október 27-ig ismét lehetőség van 
ásatás betekintő sétákon részt venni a Diósgyőri 
várban, melyen a közönség megismerheti, hogyan 
zajlik a régészek munkája, 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!  

Október 6. péntek 

18:00-tól ismét lesz Esztenás táncház: először a 
gyermekek táncháza kezdődik Sinka Tímeával, 
majd 20:00-tól moldvai csángó táncház az 
Agyagbandával és Bernáth Richárddal. 

Október 7. szombat 

10:00 órától ismét nyílt napot rendeznek a Miskolci 

Állategészségügyi Telepen, ahol a sétáltatás 

mellett örökbe fogadásra is lehetőség nyílik. 

10:00-től 15:15-ig Lovagi játékokat rendeznek a 

Diósgyőri várban, melyen kicsik és nagyok is 

kipróbálhatják magukat. 

SZOMSZÉD KERTJE 

Október 6. és 8. között tartják Tokajban a 
Szüreti Napokat a Kossuth téren. Várható 
szüreti felvonulás, főzőverseny és mindenféle 
boros finomság. 

Október 7-8-án a XIV. Bükkszentkereszti 
Gomba Napokon rengeteg programmal 
készülnek: szombaton Élménysziget, 
tombola, főzőverseny, és tűzijáták is lesz, és 
fellép többek között a Csík Zenekar, vasárnap 
pedig a Cirkusz Show, Gyuri bácsi előadása és 
a Süsü, a sárkány bábelőadás is 
megtekinthető. 

Október 8-án rendezik meg az V. Disznókő 
Tokaj Futókör nemzetközi terepfutóversenyt 
a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészetnél, Tokaj-
Hegyalján. 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Esztenas-tanchaz-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.miskolcpass.com/hu
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15:15-től a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend 

Hagyományőrző bemutatóját tekinthetik meg a 

Diósgyőri várban. 

Október 8. vasárnap 

10:00-16:00-ig minden korosztály megtapasztalhatja 
az íjászat örömét a II. Diósgyőri Íjász Nyílt Napon 
a Lovagi tornák terén.  

10:00-16:00-ig szintén az egész családnak nyújt 
kikapcsolódást Játékforrások – mindenkinek 
címmel a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtárában rendezett 
program: lesz gyermekkoncert, családi vetélkedő, 
olvasók királya és királynője választás és Fügedi 
matiné is. 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínház következő 
előadása a Jancsi és Juliska. 

11:00-től a Kicsi Gesztenye Klub zenés mesejátékára 
kerül sor a Művészetek Házában. 

Október 13. péntek 

17:00-től nyitják meg a Görömbölyi Őszi Családi 
Napokat, ahol kiállítás megnyitók, ősi 
terménybemutató és „Privát felmúlt” 
kötetbemutató is lesz. 

 

KULTÚRA 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai: Bűn és 
bűnhődés, Marica grófnő, „Ahogytetszik”, 

Harlequinade – Szenvelgők komédiája.  

 

Október 6. péntek 

15:30-tól Majercsik János, festőművész és Hegedűs 
János, grafikus kiállításának megnyitóján 
vehetnek részt a City Hotel City Art Galériájában. 

16:00 órától A magyar Luther - Dévai Bíró Mátyás 
nyomán című rendezvény keretein belül orgona- 
és énekkoncerten vehetnek részt az Avasi 
Református Templomban. 

 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Október 4-8-ig tartanak a IX. Pisztráng Ötös 

Napok a Lillafüredi Pisztrángtelepen, ahol 6-án 

kemencében sült pisztrángételek és füstölt 

pisztrángos saláták napja lesz, 7-én 11-kor és 

12-kor  telepbemutatásra várják az 

érdeklődőket, míg 8-án gyerekeknek 

halsimogató lesz és bemutatják a tavak, 

patakok élővilágát. 

Október 12-én 19:30-tól Update borvacsorát 

rendeznek az Avalon Ristorante-ban, ahol a 

minőségi borok mellé Update alapanyagokból 

készült, szénhidrátcsökkentett ételeket 

kínálnak. Előzetes foglalás szükséges október 

10. 16:00-ig. 

A Mellrákinfó-Borsod jótékonysági 

kampányhoz csatlakozott az Avalon Ristorante 

és a Desszertem Cukrászda is, melynek 

jegyében az októberi hónapban úgynevezett 

pink ételeket is választhatnak 

vendéglátóhelyek vendégei. Az elfogyasztott  

ételek és desszertek után pedig a vételár 

bizonyos részét a Mellrákinfó Egyesület részére 

ajánlják fel. 

Az USA-heteken az Avalon Ristorante az 
amerikai konyha ízvilágát csempészi az 
kínálatba, és egyesült államokbeli hangulat 
költözik az étterembe. 

Október 9. és 15. között, az Országos Étterem 
Hét-en résztvevő "TOP" éttermek egységes-
fix áron kínálnak 3 fogásos ebéd/vacsora 
menüket! Miskolcon négy helyszínen is 
étkezhetünk kedvezményesen: a Drót 
Bisztróban, a Dűlőben, a Lokalista Bistroban 
és a Malom Étteremben. Asztalfoglalás 
szükséges! 

https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Aranysarkantyus-Lovagrend-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Diosgyori-Ijasz-Nyilt-Nap
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekforrasok-mindenkinek
https://www.hellomiskolc.hu/Kicsi-Gesztenye-Klub-Zenes-mesejatek
https://www.hellomiskolc.hu/Gorombolyi-Osz
https://www.hellomiskolc.hu/Gorombolyi-Osz
https://www.hellomiskolc.hu/Majercsik-Janos-es-Hegedus-Janos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Majercsik-Janos-es-Hegedus-Janos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/A-magyar-Luther-Devai-Biro-Matyas-nyoman-koncertek
https://www.hellomiskolc.hu/A-magyar-Luther-Devai-Biro-Matyas-nyoman-koncertek
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Pisztrang-Otos-Napok
https://www.hellomiskolc.hu/Pisztrang-Otos-Napok
https://www.hellomiskolc.hu/Update-borvacsora-az-Avalon-Ristorante-ban


4   Töltse le a GUIDE@HAND Miskolc ingyenes mobilalkalmazást! 
 
 
 

Október 7. szombat 

18:00 órától Vujity Tvrtko: Túl minden határon… című 
motivációs előadása hallgatható meg a 
Művészetek Házában. 

19:00-től tekinthető meg Alföldi Róbert 
rendezésében a Hegedűs a háztetőn című musical 
a Generali Arénában. 

Október 9. hétfő 

19:00 órától a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a 
Nemzeti Énekkar hangversenye hallgatható meg a 
Művészetek Házában. Műsoron: Beethoven és 
Mozart. 

Október 11. szerda 

14:00-től A zene ereje címmel spirituális 
zenetörténeti előadás lesz élőzenei kísérettel 
Zsekov Éva Mónika hegedűművész előadásában a 
Tompa Mihály Könyvtárban. 

15:00 órától Az orosz bábszínház és a magyar 
animáció címmel interaktív tárlatvezetés lesz a 
Dargay 90 - Színpadtól a rajzpadig és a 
Vendégségben Petruska és a tréfacsinálók című 
kiállításban, a Színháztörténeti- és 
Színészmúzeumban. 

16:30-tól beszélgetésre nyílik lehetőség Fábián Janka 
írónővel a Kaffka Margit Könyvtárban. 

19: 00-től Ray Coonay: A miniszter félrelép című 
komédia újra a színpadon a Művészetek Házában 
a Bánfalvy Stúdió produkciójában. 

Október 12. csütörtök 

16:00 órától a „Veczán Pál” Egyházzenei 
Kórustalálkozó koncertjére kerül sor a Belvárosi 
Evangélikus Templomban. 

Október 13. péntek 

15:00-től Péntek 13 – Vallás és babona a kortárs 
művészetben címmel kerül bemutatásra a 
Miskolci Galéria kortárs gyűjteménye a Petró-
házban egy rendhagyó tárlatvezetés során. A 
bemutatót tartja: Kákóczki András. 

16:30-kor a „Veczán Pál” Egyházzenei Kórustalálkozó 
következő koncertje az Avasi Templomban 
hallgatható meg. 

16:30-kor R. Kerényi Angelika írónő legújabb 
történelmi-romantikus regényének bemutatója 
lesz a Tompa Mihály Könyvtárban, melynek címe: 
Bűnös örömök városa. 

17:00 órától a Zenei Szemere-szalon következő 
előadása a Chopin és a magyarok a Herman Ottó 
Múzeum Papszer utcai Kiállítási Épületében. 

19:00-től kezdődik Szekeres Adrien: Zongorára 
hangolva című koncertje a Miskolci Evangélikus 
Templomban (Luther-udvar).

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 

Csurák Erzsébet Ritmusváltás című kiállítása 
megtekinthető a Miskolci Galéria Petró-házban 2017. 
november 3-ig. 

November 10-ig látható a Miskolci Játékmúzeum Laura 
Lee Wambach babáiból összeállított kiállítása a József 
Attila Könyvtárban. 

November 12-ig csodálhatják meg a Szárnyalás – In 
memoriam Burai István című képzőművészeti kiállítást 

a Miskolci Galéria Rákóczi-házban.  

Október 28-ig látogatható Braun András, festő, 
emlékkiállítása a Miskolci Galéria Rákóczi-házban. 

 

Rézművesné Nagy Ildikó, művésztanár, Út-vonalak 
című kiállítása október 27-ig látogatható a Feledy-
házban.  

Letörölt rajzok címmel nyílt meg Csáki László, 
dokumentum- és animációs filmrendező, képzőművész 
kiállítása a Miskolci Galéria kamaratermében. A 
fotósorozat olyan analóg, fekete-fehér nagyításokból 
áll, melyeken az alkotó az animációs munkák 

https://www.hellomiskolc.hu/Vujity-Tvrtko-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Hegedus-a-hazteton-Alfoldi-Robert
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Szimfonikus-Zenekar-es-Nemzeti-Enekkar-koncertje
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Szimfonikus-Zenekar-es-Nemzeti-Enekkar-koncertje
https://www.hellomiskolc.hu/Muzeumok-Oszi-Fesztivalja
https://www.hellomiskolc.hu/Muzeumok-Oszi-Fesztivalja
https://www.hellomiskolc.hu/Ray-Coonay-A-miniszter-felrelep
https://www.hellomiskolc.hu/Veczan-Pal-XX.-Egyhazzenei-Korustalalkozo
https://www.hellomiskolc.hu/Veczan-Pal-XX.-Egyhazzenei-Korustalalkozo
https://www.hellomiskolc.hu/Pentek-13-Vallas-es-babona-a-kortars-muveszetben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Pentek-13-Vallas-es-babona-a-kortars-muveszetben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Veczan-Pal-XX.-Egyhazzenei-Korustalalkozo
https://www.hellomiskolc.hu/Zenei-estek-a-Szemere-szalonban
https://www.hellomiskolc.hu/Szekeres-Adrien-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Szekeres-Adrien-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Csurak-ErzsebetRitmusvaltas-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Laura-Lee-Wambach-babai-a-Miskolci-Jatekmuzeumbol
https://www.hellomiskolc.hu/Laura-Lee-Wambach-babai-a-Miskolci-Jatekmuzeumbol
https://www.hellomiskolc.hu/Szarnyalas-in-memoriam-Burai-Istvan-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Szarnyalas-in-memoriam-Burai-Istvan-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Braun-Andras-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Braun-Andras-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Rezmuvesne-Nagy-Ildiko-Ut-vonalak-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Letorolt-rajzok-kiallitas
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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szüneteiben készült krétarajzokat dokumentálta. 

Október 28-ig tekinthető meg.  

Galla Miklós: Valahol meg kell húzni a vonalat című 
festészeti kiállítása október 12-ig látható a Művészetek 
Háza Kortárs Galériájában. 

A Rajzóra a múzeumban kiállítás-sorozat következő 
tárlata Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületében az 
Arcok a múltból – A hitvilág válogatott emlékei az 
őskortól a középkorig. Megtekinthető: december 31-ig.

 

Megnyílt Juhászné Ceglédi Tünde Játszani jó! című 
paverpol technikával készült alkotásaiból rendezett 
kiállítás a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban. A 
tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható 
október 27-ig. 

A Színháztörténeti és Színészmúzeumban 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 december 31-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.  

 

 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 

 
Október 6. péntek 

19:00-től a Vörösmarty Művelődési Házban Szüreti 
Bál lesz. Hangulatfelelős: Vass Gyula. 

20:00-tól Knoll Gabi akuszikus koncertet ad a 
Helynekemben.  

22:00 órától a Helynekem színpadán a Cloud 9+. 
Vendég: Follow the Flow. 

22:00-től a Stamp Club-ban Nigel Stately és Totpeti 
gondoskodik a hangulatról. 

22:00 órától Tomy Montana buliján vehet részt a 
Rockwell Klubban. 

Október 7. szombat 

19:00-től a Hangoló Sörházban a Retroller 
gondoskodik a hangulatról. 

20:00-tól a Sajó Band ad koncertet az Avalon 
Ristorante-ban. Asztalfoglalás ajánlott. 

22:00-től Ludmilla koncert lesz a Helynekemben. 

Október 9. hétfő 

16:30-tól a Köszönöm, hogy imádott – slágerek a 
nosztalgia jegyében címmel hallgathatnak meg 
egy műsort Eperjesi Erika és Kriston Milán 
közreműködésével a Tompa Mihály Könyvtárban. 

Október 12. csütörtök 

19:00-től Révész Sándor „Rock and Roll közlegények” 
című koncertjén vehetnek részt a Művészetek 
Házában. 

Október 13. péntek 

19:30-tól ismét Illés klub lesz az Ifjúsági Házban a 
Miskolci Illés EmlékZenekarral. 

20:00-tól a Helynekemben a Slam Poetry témája: 
Multiverzum. Utána video disco hajnalig. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Valahol-meg-kell-huzni-a-vonalat-Galla-Miklos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Arcok-a-multbol-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Jatszani-jo-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Dargay-90-Szinpadtol-a-rajzpadig-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Vendegsegben-Petruska-es-a-trefacsinalok
https://www.hellomiskolc.hu/Volt-egyszer-egy-stadion
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
https://www.hellomiskolc.hu/Szureti-Bal
https://www.hellomiskolc.hu/Szureti-Bal
https://www.hellomiskolc.hu/Knoll-Gabi-Akusztik-Helynekem
https://www.hellomiskolc.hu/Cloud-9-Follow-The-Flow-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Nigel-Stately-a-Stamp-Clubban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Retroller-koncert-a-Hangoloban
https://www.hellomiskolc.hu/Sajo-Band-koncert-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Elektroger-15-eves-szulinap-Ludmillaval-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Revesz-Sandor-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Ill%C3%A9s-Klub-MIEZ
https://www.hellomiskolc.hu/Slam-Poetry-Miskolc-vol.13.
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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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Októberben a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 10.06, 10.07, 10.08, 10.13, 10.14, 10.15, 10.20, 10.21, 10.22, 10.27, 10.28, 10.29. 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. 

 

 

Október 6. péntek 

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

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

Október 8. vasárnap 

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

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

Október 9. hétfő 

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

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

Október 11. szerda 

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

18:00-tól ánizsos-mézes szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában. 

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

Október 13. péntek 

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

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

 

 

 

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  
 
 

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/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 

 Országos Könyvtári Napok a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban, áradnak a kedvezmények! Miskolc 
város könyvtárai számos kedvezményt nyújtanak régi és új olvasóinak: 

 Árad az információ – ingyen internet négy napon át! Október 5–8. között, csütörtöktől vasárnapig a 
szokásos kedvező díjat sem kell fizetni a könyvtári internethasználatért. Az internetezés többi 
feltétele nem változik. 

 Árad az ajándék – ingyenes vagy félárú beiratkozás bónusszal! Október 6-án, pénteken ingyen lehet 
egy évre beiratkozni (vagy a tagságot meghosszabbítani).  

 Aki lemarad az ingyenes napról, az másnap szépíthet, szombaton páros napot tartanak nyitva tartó 
könyvtárainkban (Rákóczi, Szabó). Október 7-én, szombaton vigyen magával egy másik beiratkozót, 
és mindketten 50 százalékos kedvezményt kapnak! (A kedvezmény egy éves beiratkozás esetén 
érvényes, akkor, ha a páros egyik tagjának sem ingyenes a beiratkozás.) Ráadásként választhatnak 
féléves DVD-bérletet vagy egyhónapos internet bérletet vagy egy, a központi épületben beváltható 
kávéjegyet ajándékba. 

 Árad a megbocsátás – elengedik a késedelmi díjat! Október 6-8. között, péntektől vasárnapig ismét 
elérkeznek a megbocsátás napjai. Aki késedelembe esett, de ezen napok valamelyikén visszahozza a 
kölcsönzött dokumentumot, „büntetés” (késedelemi díj fizetése) nélkül megteheti. Azoknak tudnak 
megbocsátani, akik eddig még nem éltek ezzel a különleges lehetőséggel. 

 Nagyszerű kedvezményekkel várja az Avalon Park a miskolci egyetemistákat! Minden szerdán és 
csütörtökön ingyen járatot biztosítanak az Egyetemváros és az Avalon Park között. A Dotto vonat 18:00, 
19:00 és 20:00 órakor indul az Uni-Hotel előtti parkolóból, illetve 19:30-kor és 21:45-kor indul vissza az 
Avalon Parkból. Sőt, gokartozás után a Dotto vonaton kapott kupon felmutatásával egy pohár ajándék 
Pauliner sör is jár a Sörkert-ben. Az akció október 26-ig tart.  

 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****-ben 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. 
 

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!  

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

Október 14. | Muzsika TV Road-show a Generali 
Arénában 

Október 14. | Garantált belvárosi séta 1956 jegyében 

Október 15. |Miskolci Termelői Nap az Erzsébet téren  

Október 15. | XVI. Miskolci Barátság Maraton a 
belvárosban 

Október 15. | Ciróka Babakoncert a Művészetek 
Házában 

Október 18. |Pilát Gábor a Művészetek Házában 

Október 21. | Garantált városnézés Miskolctapolcán 

Október 24. | a Miskolci Klezmer Band koncertje a 
Művészetek Házában 

Október 25. | Humor Sapiens – a felegyenesedés 
hátrányai – Kiss Ádám és Benk Dénes közös estje a 
Művészetek Házában 

 

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. október 5. 16:00 

https://www.miskolcpass.com/hu

