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2017. november 17 – 24. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

November 17. péntek 
Art of Magic: A mágia 

művészete 
Művészetek Háza  

November 18. szombat 
Készülődés a télre: Családi 

nap 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark 

November 18. szombat Charlie 70 koncert Művészetek Háza 

November 19. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

November 22. szerda 

Tévélaci – A világ, és ami 

helyette van: Hadházi 

László önálló estje 

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 19-én, vasárnap, 09:00-13:00-ig ismét megrendezzük a szokásos Miskolci Termelői Napot az Erzsébet 
téren, melynek témája ezúttal: Sajtos, ludas, mesés. A helyi termelők termékei, kóstolók és kézműves portékák 
mellett 10:00-től Ludas Matyi vásári komédiája tekinthető meg a Galiba Társulat előadásában, 11:00-től a Miskolci 
Nemzeti Színház előadásában láthatunk részleteket a Minden egér szereti a sajtot című darabból, bemutatkozik a 
Bükki sajt, a Magyar Sajtok Versenyének 2017-es győztese, de lesznek mesterség bemutatók, lámpáskészítés, 
kézműves játszóház, állatsimogató, és látogatást tesz a Mikulásvonat Mesebirodalmának néhány lakója is. 
Vendégtelepülés: Tállya. 

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 18. szombat 

09:00-től elindul a készülődés a télre a Miskolci 
Állatkert és Kultúrparkban: a családi napon 
megtudhatjuk, hogyan segítsük télen a 
madarakat. 

10:00 órától ismét nyílt napot rendeznek a Miskolci 

Állategészségügyi Telepen, ahol a kutyasétáltatás 

mellett örökbe fogadásra is lehetőség nyílik. 

11:00 és 15:00 órától Dr. Lovász Emese régész 
előadásai hallgathatók meg a Diósgyőri várban. 

November 19. vasárnap 

09:00-től a szokásos Termelői napon az izgalmas 
programok mellett szemezgethetnek a helyi 
termelők és kézművesek portékái között az 
Erzsébet téren. 

10:30-tól a Csizmás kandúr bábelőadás tekinthető 
meg a Csodamalom Bábszínházban. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-telre-Csaladi-nap-a-Miskolci-Allatkertben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Lovasz-Emese-regesz-eloadasai
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Lovasz-Emese-regesz-eloadasai
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.miskolcpass.com/hu
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KULTÚRA 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai: Bűn és bűnhődés, Minden egér szereti a sajtot, Kaukázusi krétakör, 

Harlequinade – Szenvelgők komédiája, Egy óra versek közt művészeink társaságában, Casablanca, Viktória, A mi 

osztályunk.  

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. 

November 18. szombat 

10:00-től Családi kézműves játszóházat tartanak 
Csutka Esztivel a Herman Ottó Múzeum I. emeleti 
oktatótermében 

20:00-tól Slam Poetry vol. 31. lesz a Helynekemben. 
Utána a Slow Village, a Zomblaze és a Cadik 
gondoskodik a hangulatról. 

November 20. hétfő 

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

November 21. kedd 

15:00 órától a Diósgyőr évszázadai – A vasgyártás 
emlékei címmel tart vetítéssel egybekötött 
előadást Dr. Rózsa György főlevéltáros a Petőfi 
Sándor Könyvtárban. 

18:00-tól kezdődik a Herman Ottó Gimnázium 
Jubileumi Gálája a Miskolci Nemzeti Színházban az 
iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából. 

November 22. szerda 

16:30-tól Varga Gábor tart előadást a Lévay József 
Muzeális Könyvtárban Szigethy Mihály, Miskolc 
első nyomdásza címmel. 

18:00-tól a Világjárók társaságának következő témája 
Svájc: A reformáció bölcsője. 

20:30-tól a Művészetek Házában ad önálló estet 
Hadházi László, melyre még kaphatóak jegyek a 
Tourinform irodában. 

November 23. csütörtök 

16:00 órától nyitják meg a 10-es honvéd hét keretein 
belül berendezett "Dicsőség a harctereken, 
összefogás a hátországban" című 
kiállítást Miskolci Polgármesteri Hivatal földszinti 
aulájában. 

16:30-tól vetítéses előadás tekinthető meg a Petőfi 
Sándor Könyvtárban Abaúj-Torna vármegye 
történeti emlékeiről. Előadó: Dr. Rózsa György. 

16:30-tól a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban Reisinger János előadásának címe: 
Pál apostol nyomában. 

November 24. péntek 

16:00-tól Grószné Korbel Zsuzsanna, művésztanár 
kiállításának megnyitóján vehetnek részt a City 
Hotel Art Galériájában. 

 

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Modern-Gyarak-ejszakaja
https://www.hellomiskolc.hu/Art-of-Magic-A-magia-muveszete
https://www.hellomiskolc.hu/Csaladi-kezmuves-jatszohaz-a-Hermen-Otto-Muzeumban
https://www.hellomiskolc.hu/Slam-Poetry-Miskolc-vol.31.
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Jubileumi-Gala-Musor
https://www.hellomiskolc.hu/Svajc-2-resz-a-reformacio-bolcsoje
https://www.hellomiskolc.hu/Tevelaci-A-vilag-es-ami-helyette-van-Hadhazi-Laszlo-onallo-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Dicsoseg-a-harctereken-osszefogas-a-hatorszagban
https://www.hellomiskolc.hu/Dicsoseg-a-harctereken-osszefogas-a-hatorszagban
https://www.hellomiskolc.hu/Groszne-Korbel-Zsuzsanna-kiallitasa
https://www.miskolcpass.com/hu
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

A 10-es honvéd hét keretein belül várja a látogatókat 

november 23-tól a "Dicsőség a harctereken, összefogás 

a hátországban" című kiállítás a Miskolci Polgármesteri 

Hivatal földszinti aulájában. 

Zombori József, grafikusművész kiállítása december 

31-ig csodálható meg a Teátrum Pincehely Galériában 

(Színészmúzeum – Thália-ház). 

Csapó Dóra Gabriella Útvonal című kiállítása a 

Vörösmarty Művelődési Házban november 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. 

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

Molnár Rozália: Országjáró fényszilánkok című 
vándorkiállítása december 7-ig látható az Ifjúsági 
Házban. 

December 4-ig az Országh család több generációját 
felölelő bemutatkozó kiállítás nézhető meg a 
Művészetek Házában, minden nap 14:00-22:00-ig, 
Generációk címmel. 

Sütő Róbert festőművész Area című kiállítása nyitotta 
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.  

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.  

Szintén a Színháztörténeti és Színészmúzeumban a 
Vendégségben Petruska és a tréfacsinálók című tárlat 

december 31-ig látogatható.  

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

emlékeit láthatják december 31-ig.  

 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

November 18-án Zenés-verses vacsora estet 

tartanak a Vendelin étteremben. 

Közreműködik: Nemcsák Károly és Tolcsvay 

Béla. 

November 19-ig a Márton napi libaságokkal 

várja vendégeit a Végállomás Bistorant. A 

szokásos ételek mellett libaételekkel is 

készülnek. Asztalfoglalás ajánlott. 

Márton nap alkalmából különleges menüvel 

készülnek az Avalon Ristorante séfjei is. Az 

autentikus olasz ízek mellé november 19-ig a 

hagyományoknak megfelelő, libából készült 

ételeket is csempésztek a kínálatba. 

https://www.hellomiskolc.hu/Dicsoseg-a-harctereken-osszefogas-a-hatorszagban
https://www.hellomiskolc.hu/Dicsoseg-a-harctereken-osszefogas-a-hatorszagban
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/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/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.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Zenes-verses-vacsora-est-a-Vendelin-etteremben
https://www.hellomiskolc.hu/Marton-napi-libasagok-a-Vegallomas-Bistorantban-hu
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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 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 Koktél Bárban a Horváth Family lép 
fel. 

21:00 órától a Corner Stage-ben a B3 szórakoztatja a 
vendégeket. 

21:00 órától a Grizzly Music Pub-ban is bulizhatnak a 
Rat Rod koncertjén. 

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

22:00-től a Stamp Club-ban Dj Antonyo zenél.  

22:00 órától a Rockwell Klub-ban is bulizhatnak. 
Sztárvendég: Lazy. 

November 18. szombat 

17:00-től „Katalin napi hétvége” - batyus bál lesz a 
Vörösmarty Művelődési Házban. 

19:00 órától Charlie 70. születésnapja alkalmából 
koncertet ad a Művészetek Házában. 

20:00-tól a Latin Combo gondoskodik a hangulatról az 
Avalon Ristorante-ban. 

21:00-től a Miskolci Művek lép fel a Grizzly Music 
Pub-ban. 

November 23. csütörtök 

18:00 órától az Avasi Közösségi Ház Szólam Klubjában 
ezúttal a Mintha zenekar és a Róka Lánya formáció 
is zenélni fog, a meghívott vendég pedig Durkó 
Annamária, 

19:00-től a Muzsikás együttes koncertezik a 
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. 

November 24. péntek 

14:00 órától rengeteg fellépővel Kabarédélutánt 
szervez a Miskolci Dallamok Szárnyán Nyugdíjas 
Művészeti Klub a Vörösmarty Művelődési Házban. 

19:00-től Omen koncert lesz a Corner Stage-ben. 

20:00-tól nyitja meg kapuit a Helynekem, ahol a 
Paddy and the Rats ad koncertet. Vendég: 
Aurevoir. 

21:00-től a Grizzly Music Pub színpadán a Blues From 
Hell. 

22:00-től Superheroes Night-ot tartanak a Rockwell 
Klub-ban. Sztárvendég: Edo Denova és Dj Bíró. 

22:00-től a Block Klub színpadján Horváth Tamás. 

 

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
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/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Katalin-Napi-Hetvege-Batyus-Bal-a-Vorosmarty-Muvelodesi-Hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Charlie-70-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Latin-Combo-zenei-est-az-Avalon-Sorkertben-hu-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Programok-az-Avasi-Kozossegi-Kavezoban
https://www.hellomiskolc.hu/Muzsikas-egyuttes-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Kabare-delutan-a-Vorosmarty-Muvelodesi-Hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Paddy-and-the-Rats-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.miskolcpass.com/hu
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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Novemberben a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 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 17. péntek 

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

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

November 18. szombat 

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

November 19. vasárnap 

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

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

November 20. hétfő 

17:00-től római kamillás szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

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

November 22. szerda 

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

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

November 24. péntek 

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

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

SPORT, TÚRA, HOBBI 

November 18-19–én rendezik meg a 12. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Versenyt a Miskolci 

Jégcsarnokban, melyre a belépés ingyenes. 

SZOMSZÉD KERTJE 

November 18-án 4. alkalommal kerül 

megrendezésre az Adorján Lajos 

Néptánctalálkozó Ózdon, az Olvasó 

Színháztermében. A találkozó házigazdája az 

Ózdi Néptánc Egyesület. 

Hűvös őszi napokon jól esik a kemence mellé 

bújni, megmelegedni, ezért november 18-án 

őszi kemencés sütögetés lesz az egerszalóki 

barlanglakásoknál.      

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/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/Kelet-Magyarorszag-Kupa-Nemzetkozi-Mukorcsolya-Verseny
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November 18. szombat 

 09:00-kor kezdődik a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában a III. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Úszás Napja, ahol az igazolt, amatőr és 
szenior sportolók mérhetik össze 
teljesítményüket. 

 

November 22. szerda 

18:30-tól a Jégcsarnokban a DVTK Jegesmedvék és a 
KMH Budapest játszik egymás ellen. 

November 24. péntek 

18:30-tól a DVTK Jegesmedvék ellenfele az ASC 
Corona Braşov lesz a 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 

 Az Anna-barlang karbantartási munkák miatt zárva tart. Nyitás előre láthatóan decemberben.  

 Új öltözőépülettel és új szolgáltatásokkal gazdagodva november 24-én megnyitja kapuit a közönség 
számára is a miskolci kettes számú jégpálya. 11.24-én, pénteken 18:00-21:00 óra; 11.25-én, szombaton 
10:00-13:00, 14:00-17:00 18:00-21:00 óra; és 11.26-án, vasárnap 10:00-13:00, 14:00-17:00 lehet igénybe 
venni a 2-es számú jégpályát és szolgáltatásait. 

 Az idei évben 15. alkalommal zakatol a Mikulásvonat 2017. november 23 – december 17. között. A tizenöt 
éves jubileumi alkalomra sok meglepetéssel készül a társulat, a jegyértékesítés már elindult! 

 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.  

 Éves karbantartás miatt a Lillafüredi Libegő november 13-tól december 1-ig zárva tart. Nyitás: 
2017.december 2. (szombat). 

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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 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 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 16. 16:00 

https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu

