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2017. november 10 – 17. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

November 10-12. péntek-

vasárnap 

Felnőtt Női Négy Nemzet 

Torna jégkorong torna 
Miskolci Jégcsarnok 

November 11. szombat 
Garantált belvárosi séta: 

Kiskapu, nagykapu 
Találkozó:Tourinform iroda 

November 11-12. szombat, 

vasárnap 
Miskolci Játékfesztivál Egyetemi Körcsarnok 

November 14. kedd 
Experidance Production: 

Fergeteges 
Miskolci Nemzeti Színház 

November 17. péntek 
Art of Magic: A mágia 

művészete 
Művészetek Háza  

   

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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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 november 22-ei, 20:30-as, a Tévélaci – A világ, ami helyette van című, Hadházi László 
önálló előadására. 

November 11-ei garantált városnézésünkön megbizonyosodunk róla, hogy a sok nagykapu mellett van kiskapu is. 
Nézünk griffeket, egyiptomi fejet, szecessziós vasrácsokat, szamárhát-íves kapualjat, fejjel lefelé lógó asztalokat és 
szőlőfürtös zárókövet. Ellátogatunk olyan bérház udvarába is, amely nem látogatható. Ha van sétabérlete, ne 

felejtse otthon! Indulás 10:00-kor a Tourinformból.  

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK

November végéig 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!  

November 11-12-én a Diósgyőri várban 11:00, 13:00 és 15:00 órai kezdettel a lovagi fegyverbemutatókon a vár 
lovagjai a középkori fegyverkezés és harcászat rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. 

November 11-12-én, 10:00-18:00-ig  az Egyetemi Körcsarnokban rendezik meg a szokásos Miskolci Játékfesztivált. 
Sokféle színpadi programmal készülnek: lesz Ki mit tud?,  bohóc műsor, kutyás bemutató,  táncműsor és zenés 
előadások, ezeken kívül felfújható játékok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, dömperek, kismotorok, 
trambulin, akadálypálya, csocsó, léghoki és még sok-sok izgalmas játék. 

 

November 11. szombat 

14:00 órától a Hámori Waldorf Iskolában Márton 
napot tartank, ahol lesz Mese-erdő, manókeresés, 
gyertyamártás, kézműves vásár és lámpás 
felvonulás is, sőt, palacsintázóval, teaházzal és 
büfével is készülnek. 

 

November 12. vasárnap 

10:30-kor a Lúdas Matyi tekinthető meg a 
Csodamalom Bábszínházban. 

17:00-től az Alma Együttes interaktív, családi 
koncertjén vehetnek részt a Művészetek Házában. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-bemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekfesztival-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-nap-a-Waldorf-Iskolaban
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-nap-a-Waldorf-Iskolaban
https://www.hellomiskolc.hu/Alma-Egyuttes-koncert
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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KULTÚRA 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai: Bűn és bűnhődés, Minden egér szereti a sajtot, „Ahogytetszik”, 

Casablanca, Marica grófnő, Viktória, A mi osztályunk, Klamm háborúja, A Miskolc Dixieland Band - Dixie Klub. 

 

November 10. péntek 

17:00 órától a Miskolci Galéria Rákóczi-házban 
megnyitják a XVI. Miskolci Művésztelepen részt 
vevő 6D csoport beszámoló kiállítását, melynek 
címe: Kijárat a város felé. 

17:00-től a Múzeumok Őszi Fesztiválján Szemere-
szalon is lesz a Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai épületében. Téma: Miskolc – ahogy Déryné 
látta. 

November 11. szombat 

10:00-től indul szokásos garantált belvárosi sétánk a 
Tourinform irodából melyek témája ezúttal: 
Kiskapu, nagykapu. 

November 12. vasárnap 

09:00-13:00 óráig a Múzeumok Őszi Fesztiváljának 
keretein belül A képzőművészeti raktár titkai című 
programon a Herman Ottó Múzeum 
képzőművészeti gyűjteményének 
raktárhelyiségekben megbújó „gyöngyszemeit” 
ismerhetik meg. Az óránként induló vezetésekre 
előzetes jelentkezés szükséges. 

November 13. hétfő 

17:00 órától Csapó Dóra Gabriella Útvonal című 
kiállítását nyitják meg a Vörösmarty Művelődési 
Házban. 

19:00 órától a zip’s brewhouse-ban a szokásos 
Quizzone kvízesten vehetnek részt, melyre 2-8 fős 
csapatok jelentkezhetnek. 

19:00-tól kezdődik a Szezonbérlet 2. hangversenye a 
Művészetek Házában. Műsoron: Sibelius és 
Prokofjev. 

November 14. kedd 

18:00-tól Dr. Kádár Annamária "Az önbecsülés és a 
küzdőképesség fejlesztése gyermekkorban" című 
előadása hallgatható meg az ITC Székházban. 

19:00 órától az Experidance Production: Fergeteges 
című előadása látható a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában. 

November 16. csütörtök 

17:00-től Zombori József, grafikusművész 
kiállításának megnyitóján vehetnek részt a 
Teátrum Pincehely Galériában (Színészmúzeum – 
Thália-ház). 

18:00-tól Dr. Csernus Imre tart előadást a Lelki 
állóképesség fejlesztéséről a Művészetek 
Házában. 

November 17. péntek 

16:00-22:00-ig a Modern Gyárak Éjszakája 
programban a mai legmodernebb technológiával 
rendelkező gyárak működését ismerhetik meg 
testközelből, melyen részt vesz a miskolci Robert 
Bosch Elektromos Szerszámgyártó Kft. és a szikszói 
HELL Energy Magyarország Kft. is. A részvétel 
regisztrációhoz kötött. 

19:00-től az Art of Magic - A mágia művészete című 
nagysikerű előadáson az illúzió, a bűvészet és a 
mentalizmus jelenik meg egy műsorban a 
Művészetek Házában. 

 

http://mnsz.hu/eloadasok/single/176
https://www.hellomiskolc.hu/6D-csoport-Kijarat-a-varos-fele
https://www.hellomiskolc.hu/Muzeumok-Oszi-Fesztivalja
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Muzeumok-Oszi-Fesztivalja
https://www.hellomiskolc.hu/Csapo-Dora-Gabriella-Utvonal-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Szimfonikus-Zenekar-Szezonberlet
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Kadar-Annamaria-eloadasa-az-ITC-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Experidance-Production-Fergeteges
https://www.hellomiskolc.hu/Zombori-Jozsef-grafikusmuvesz-kiallitasa
Dr.%20Csernus%20Imre:%20Lelki%20állóképesség%20fejlesztése
https://www.hellomiskolc.hu/Modern-Gyarak-ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Art-of-Magic-A-magia-muveszete
https://www.miskolcpass.com/hu
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Zombori József, grafikusművész kiállítása november 

16-től december 31-ig csodálható meg a Teátrum 

Pincehely Galériában (Színészmúzeum – Thália-ház). 

Csapó Dóra Gabriella Útvonal című kiállítása a 

Vörösmarty Művelődési Házban november 13-tól 30-ig 

tekinthető meg hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-18 

óráig, egyéb napokon a Művelődés Ház nyitva 

tartásához igazodva. 

Mazsaroff Miklós, festőművész emlékkiállítása nyílt 

meg a Miskolci Galéria Rákóczi-házában, mely 

megtekinthető december 10-ig. 

November 10-től a Miskolci Galéria Rákóczi-házban 
nyitják meg a XVI. Miskolci Művésztelepen részt vevő 
6D csoport beszámoló kiállítását, melynek címe: Kijárat 
a város felé. A tárlat 2018. január 14-ig várja az 
érdeklődőket. 

November 10-től 12-ig 10:00 és 18:00 óra között ismét 
vasútmodell kiállítás lesz a Gömöri pályaudvaron 
(Állomás utca 2.).  

November 8-tól Molnár Rozália: Országjáró 
fényszilánkok című vándorkiállítása december 7-ig 
tekinthető meg az Ifjúsági Házban. 

November 6-tól december 4-ig az Országh család több 
generációját felölelő bemutatkozó kiállítás tekinthető 
meg a Művészetek Házában, minden nap 14:00-22:00-
ig, Generációk címmel. 

Sütő Róbert festőművész Area című kiállítása 
november 2-től nyitja meg kapuit egészen december 3-
ig a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. Sütő legújabb 
festményein a táj, a térség formai esszenciáját festi 
absztrakt megközelítésben, térbeli paradoxonokkal 
fűszerezve.  

Csótai László - Isten csordái: a Masai Mara–i nagy 
gnúvándorlás című fotókiállítását a Művészetek 
Házában csodálhatják meg november 13-ig. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

November 9-12-ig az Aranykorona Történelmi 
Hotel-Étterem és Látványpincében  a Márton 
Napi Libanapok keretein belül libaborvacsorán 
és egy gourmet pincejáró túrán vehetnek részt. 

November 10-én 17:00-től Márton Libavacsora 
lesz a Dűlőben, ahol a finom ételek mellé 
Márton-napi újbort is felszolgálnak. 

November 10-12-ig a Márton Napi Hétvégén a 
Drót Bisztróban is a libáé a főszerep, sőt, 
pénteken 19:00 órától Pálinkás Zsolt zenél, 
vasárnap 12:00 - 15:00-ig  pedig 
gyermekfoglalkoztató is lesz Dórival. 

November 10-12-ig a Népkerti Sörözőben is 
lesz Márton Napi Hétvége, ahol a libás ételek 
mellett, 10-én 19:00 órától fellép a Miskolci 
Illés EmlékZenekar is. 

November 10- 19-ig a Márton napi libaságokkal 

várja vendégeit a Végállomás Bistorant. A 

szokásos ételek mellett libaételekkel is 

készülnek. Asztalfoglalás ajánlott. 

November 11-én 12 órától a BBQ 

Világbajnokságon részt vevő Magyar Nemzeti 

csapat mutatja be menüjét a Lokalista  Bistro 

BBQ teraszán. 

Márton nap alkalmából különleges menüvel 

készülnek az Avalon Ristorante séfjei is. Az 

autentikus olasz ízek mellé november 10-19. 

között a hagyományoknak megfelelő, libából 

készült ételeket is csempésztek a kínálatba. 

https://www.hellomiskolc.hu/Zombori-Jozsef-grafikusmuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Csapo-Dora-Gabriella-Utvonal-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Mazsaroff-Miklos-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/6D-csoport-Kijarat-a-varos-fele
https://www.hellomiskolc.hu/6D-csoport-Kijarat-a-varos-fele
https://www.hellomiskolc.hu/Vasutmodell-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Molnar-Rozalia-Orszagjaro-Fenyszilankok-c.-vandorkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Molnar-Rozalia-Orszagjaro-Fenyszilankok-c.-vandorkiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Generaciok-az-Orszagh-csalad-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Suto-Robert-Kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Csotai-Laszlo-Isten-csordai-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Csotai-Laszlo-Isten-csordai-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-libanapok-az-Aranykoronaban
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-libanapok-az-Aranykoronaban
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-Napi-Libavacsora-a-Duloben
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-hetvege-a-Drot-Bisztoban
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-hetvege-a-Nepkerti-Sorozoben
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-libasagok-a-Vegallomas-Bistorantban-hu
https://www.hellomiskolc.hu/BBQ-Terasz-Grill-Etelekkel-a-Lokalistaban.
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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.  

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.

 

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 

November 10. péntek 

14:00-től kezdődik a Miskolci Örömdal-kör 
gálaműsora, az „Azok a szép napok” a Vörösmarty 
Művelődési Házban. 

18:00 órától Márton-napi táncház lesz Pitlik Tamás 
zenekarával a Grund Pinceszínházban, melyen 
újbor kóstolás és finom falatok is várják a 
vendégeket. 

18:00-tól a Magyar-Ukrán Zenei Napok keretein belül 
Akvarell koncert lesz a Miskolci Galériában. 

19:00 órától a Szólam klub keretein belül a Popjuliska 
zenekar zenél az Avasi Közösségi Kávézóban, 
illetve Hohl Boglárka, festőművész fog alkotásairól 
beszélni. 

19:30-kor nyitja meg kapuit a Helynekem, ahol a 
Depresszió ad lemezbemutató koncertet. Vendég: 
Useme. 

22:00-től Csajpéntek a Block Klubban. 
Házigazda: Raka Jr. 

22:00-től a Stamp Club-ban Retro+ zene lesz Veres 
Lacival. Sztárvendég: a BonBon. 

SZOMSZÉD KERTJE 

November 10-12-ig  a Bogácsi Márton Napi 
Vigasságokon sokféle programmal 
készülnek: fellép az Allegra Quartett, Peter 
Sráek, Bereczki Zoltán, a Pataky Művek, lesz 
libalakoma, boszorkányégetés, szentmise és 
még sok érdekes program. 

November 11-én 10:00 órától Nyékládházán 
is a hagyományoké lesz a főszerep a II. 
Márton-napi libaságon, vigasságon, ahol lesz 
Márton napi dáridó, kirakodóvásár, kézműves 
foglalkozások és a büfében mindenféle finom 
étel-ital. 

November 11-én, 18:00 órától  a 
Szirmabesenyői  Napközi Otthonban is 
készülnek Márton-napi libalakomával és 
borkóstolóval. 

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/Arcok-a-multbol-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/Azok-a-szep-napok-a-Miskolci-Orom-Dalkor-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-tanchaz-es-ujbor-kostolas-a-Grund-Pinceszinhazban
https://www.hellomiskolc.hu/Akvarell-Lemezbemutato-Koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Programok-az-Avasi-Kozossegi-Kavezoban
https://www.hellomiskolc.hu/Depresszio-koncert-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
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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22:00 órától a Rockwell Klubban a lemezjátszók 
mögött Trippy Cat és Droplex. 

November 11. szombat 

19:00-től kezdődik a Honeybeast Symphoney 
turnéjának miskolci koncertje a Művészetek 
Házában. 

20:00-tól Miss Bee ad koncertet az Avalon Ristorante-
ban. 

21:00 órától Halloweeni álarcosbál a Black Tracyben. 

21:00-től a Corner Stage színpadán a Rózsaszín 
Pittbull. 

22:00-től Blockszombatot, igazi sláger partit 
rendeznek a Block Klub-ban. 

November 17. péntek 

19:00 órától Indul a mandula… Erzsébet-Katalin napi 
bált rendeznek a Vörösmarty Művelődési Házban. 

19:30-tól nyitja meg kapuit az Ady Művelődési Ház, 
ahol Deák Bill Gyula koncertezik. 

20:00-tól a Helynekem 5 éves szülinapja alkalmából 
változatos programokkal készül: fellép a 30Y és 
Egyedi Peti, a Bohemian Betyars, a Kettő (Beck Zoli 
- Sárközy Papa), sőt, megtekinthető Takács Béla 
kiállítása a 30Y-ról és egy rövidfilm is, szintén a 30Y 
közreműködésével. A koncertek után Video Disco 
hajnalig. 

21:00-tól a B+B Kotél Bárban a Horváth Family lép fel. 

21:10 órától a Corner Stage-ben a B3 szórakoztatja a 
vendégeket. 

22:00-től a Block Klubban a lemezjátszók mögött Dj 
Revolution. 

 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Novemberben a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 11:10, 11:11, 11:12, 11:17, 11:18, 11:19, 11:24, 11:25, 11:26. 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.

November 11. szombat 

20.00-tól éjfélig a Miskolctapolca 
Barlangfürdőben**** a szokásos éjszakai 
fürdőzésen lazíthatnak. 

November 13. hétfő 

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

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

 

 

 

November 15. szerda 

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

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

November 17. péntek 

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

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

 

https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Honeybeast-Symphoney-turne-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Honeybeast-Symphoney-turne-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Miss-Bee-koncert-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Halloweeni-alarcosbal-a-Black-Tracyben
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-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula-Erzsebet-Katalin-napi-bal
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula-Erzsebet-Katalin-napi-bal
https://www.hellomiskolc.hu/Deak-Bill-Blues-Band-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/5-eves-a-Helynekem-30Y-es-Bohemian-Betyars-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/horvath-family-a-B-B-koktelbarban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
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
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SPORT, TÚRA, HOBBI 

November 10-12-ig rendezik meg a Felnőtt Női Négy Nemzet Tornát, melyen a magyar női felnőtt jégkorong 
válogatott a Miskolci Jégcsarnokban fogadja Korea, Dánia és Franciaország legjobbjait. A meccsek minden nap 
15:00 és 18:00 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes. 

November 12. vasárnap  

15:00-től a DVTK női röplabda csapata játszik a Fatum 
Nyíregyháza ellen a Generali Arénában. 

18:30-tól a Miskolci Vénusz női futsal csapata 
mérkőzik meg a BM Artifex Tolnával a Generali 
Arénában. 

November 15. szerda 

20:00-tól a női kosárlabda EB selejtező 
Magyarország-Albánia mérkőzése tekinthető meg 
a Generali Arénában. 

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 

 A ZOO járat közlekedése november 2-től jövő év április közepéig szünetel. 

 Őszi kényeztető hétköznapok a Miskolctapolcai Strandfürdőben! Az ajánlatok december 15-ig tartanak. 

 Hétfőnként 30 % kedvezmény a wellness és fitness belépő árából 

 Keddenként 15 % a masszázscsomagok árából 

 Szerdánként a szauna szolgáltatást tartalmazó belépő vásárlásakor 1 alkalmas szauna program jegyet 
adnak ajándékba 

 Csütörtökönként a 30 perces masszázshoz 15 percet adnak ajándékba 

 Pénteken a 6 havi fitness Ezüst bérlet vásárlása esetén 1 alkalmas Inbody testösszetétel mérést + 
edzésterv összeállítást adnak ajándékba.  

 A Miskolctapolcai Strandfürdő karbantartási munkálatok miatt 2017. november 6-tól 12-ig zárva tart. 
2017. november 13-tól változatlan nyitvatartással várják a vendégeket! 

https://www.hellomiskolc.hu/Felnott-Noi-Negy-Nemzet-Torna
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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 Éves karbantartás miatt a Lillafüredi Libegő november 13-tól december 1-ig zárva tart. Nyitás: 
2017.december 2. (szombat). 

 Nézze az Avalon Sörkerttel a Bajnokok Ligáját! A BL meccsek ideje alatt külön, a szurkoláshoz 
megálmodott „A” és „B” menüvel egészül ki a Sörkert kínálata, sőt, totóval is készülnek, mellyel Hell Kart 
pólót és egy 8 perces gokart futamot lehet nyerni. A meccsnézés időpontjai: november 21, 22, december 
5. és 6. Asztalfoglalás ajánlott. 

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

 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.  

Fedezze fel Miskolcot a kényelem és megtakarítás párosával! A Miskolc Pass 24, 48, 72 és 120 órás 
turisztikai kártyával!  

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

 

Már most írja be! Programok a következő hetekben  

November 18. | Charlie 70 koncert a Művészetek 
Házában  

November 19. | Miskolci Termelői Nap az Erzsébet 
téren 

November 22. | Tévélaci – A világ és ami helyette van: 
Hadházi László önálló estje a Művészetek Házában 

November 23 – December 17. | Mikulásvonat a 
Lillafüredi kisvasúton 

November 24. | Paddy and the Rats koncert a 
Helynekemben 

November 25. | Péterfy Bori és a Love Band a 
Helynekemben 

November 26 – December 17. |Bartók Plusz Adventi 
Opera Fesztivál – koncertek operasztárokkal 

November 29 – December 8. | Varázslatos Mikulás 
mesevilág az Avalon Parkban 

December 3. | Régiségvásár a belvárosban 

December 3. | Adventi gyertyagyújtás a Diósgyőri 
várban 

December 9. | III. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás 
futás az Avalon Parkból 

December 9. | Folkamenco – Magyar néptánc és 
Flamenco Fúzió a Művészetek Házában 

 

A heti hírlevél szerkesztői:  

Kupcsik Sarolta, Szabó Tímea, Széles Andrea, Tóth-

Bodnár Krisztina 

A programajánlót a szervezőktől származó információk 

alapján állítottuk össze. Az esetleges változásokért nem 

tudunk felelősséget vállalni.  

Lapzárta: 2017. november 9. 16:00 

https://www.miskolcpass.com/
https://www.hellomiskolc.hu/Tevelaci-A-vilag-es-ami-helyette-van-Hadhazi-Laszlo-onallo-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Tevelaci-A-vilag-es-ami-helyette-van-Hadhazi-Laszlo-onallo-eloadasa
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu

