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2017. december 1 – 8. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

December 1-23. Advent Miskolc  Szent István tér 

December 2. szombat 

„Aki bújt, aki nem” –  

A Szinvavölgyi 

Néptáncműhely 

gálaműsora 

Művészetek Háza 

December 3. vasárnap Régiségvásár belváros 

December 4-9. hétfő-

szombat 

10-es honvéd hét – 

„Háborúban sem 

hallgatnak a múzsák” 

Herman Ottó Múzeum Papszer 

utcai épülete  

December 6. szerda 
Belvárosi Zenei Esték: 

Spanyol gitár est 
Zenepalota 

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 december 18-án és 20-án 19:00-től az Erzsébet Fürdőben tartandó Karácsonyi 
Kupolakoncertre, illetve a 2018. január 9-én 18:00-tól és 20.30-tól és január 10-én 18:00-tól Aranyosi Péter és 
Dombóvári István Ketten az úton című közös estjére a Művészetek Házában. 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK

November 29. és december 8. között Varázslatos Mikulás Mesevilágba csöppenhetnek idén a látogatók a 
karácsonyi díszekben pompázó Avalon Parkban. Megújult a Mikulás-program: szórakoztató interaktív 
előadásokkal, lenyűgöző színpadi díszlettel, mesefigurákkal és a Mikulással való találkozás élményével kínál 
feledhetetlen emlékeket az egész családnak. 

December 1-23-ig rendezik meg az Advent Miskolc eseményt, ahol a Szent István téren 3-án 10-én, 17-én és 23-án 
gyújtják meg a város adventi koszorúján a gyertyákat. Számos program várja a gyerekek és felnőtteket: 1-jén, a 
megnyitón bábszínház és Bereczki Zoltán koncert; 6-án a Vagabanda együttes és a Mikulás érkezik; 22-én, a 
karácsonyvárón, az Iszkiri gyermekzenekar és Tolvai Reni lép fel, míg állandó program a „Angyalkert” a 
Polgármesteri Hivatal udvarán; a Szent István téren a kézműves és gasztronómiai vásár, karácsonyi tandem, az 
Advent Miskolc szelfi-pont és szombaton délutánonként a gyermekfoglalkoztató. 

December 2-án és 3-án 11:00, 13:00 és 15:00 órai kezdettel a Diósgyőri várban lovagi fegyverbemutatókat 
rendeznek, ahol a vár lovagjai a középkori fegyverkezés és harcászat rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. A 
korhű öltözékeket és viseleteket a látogatók fel is próbálhatják, így még inkább átélhetik a lovagkor hangulatát. 

 

December 1. péntek 

16:30-kor a város karácsonyi fényeinek 
felkapcsolásával nyitják meg az Advent Miskolc 
programsorozatot a Szent István téren, ahol 
17:00-től az Aranykapu Bábszínház előadja a 
Paprika Jancsi és a krampuszok című bábjátékot, 
majd 18:00 órától Bereczki Zoltán karácsonyi 
koncertje hallgatható meg. 

December 2. szombat 

10:00-18:00-ig az Auchan Miskolc Pesti úti 
áruházában Mikulás-nappal várják a kicsiket és 

nagyokat, melyen gyermekműsorokkal is 
készülnek.  

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

10:00 órától ismét nyílt napot rendeznek a Miskolci 

Állategészségügyi Telepen, ahol a kutyasétáltatás 

mellett örökbe fogadásra is lehetőség nyílik. 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban A Mikulás és 

a varázsdob tekinthető meg. 

https://www.hellomiskolc.hu/Varazslatos-Mikulas-mesevilag-az-Avalon-Parkban
https://www.hellomiskolc.hu/Advent-Miskolc-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Lovagi-bemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Advent-Miskolc-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Auchan-Miskolc-Mikulas-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Csaladi-kezmuves-jatszohaz-a-Hermen-Otto-Muzeumban
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
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December 3. vasárnap 

07:00 órától régiségvásárt rendeznek Miskolc 
belvárosában: a Széchenyi utcán, az Erzsébet 
téren, a Városház tér környékén és a Déryné 
utcában.  

10:00-13:00-ig az adventi családi kézműves 
játszóházban a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban 
természetes anyagokból készíthetnek 
karácsonyhoz kötődő alkotásokat a résztvevők. 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban ezen a 

napon is A Mikulás és a varázsdob tekinthető 

meg. 

15:00 órától a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban is 

az adventi gyertyagyújtásé a főszerep, melyre 

szeretettel várják az érdeklődőket. 

15:30-tól a Szent István téren az Advent Miskolc 
program részeként meggyújtják az első gyertyát a 
város adventi koszorúján. 

17:00 órától a Diósgyőri várnál is készülnek az 
ünnepekre: az adventi gyertyagyújtásra, a 
Vásártérre érkezők megcsodálhatják a vár 
fényfestését, az épületvetítéseket és 
tűzeffekteket is, illetve a Miskolc-Diósgyőri 
Református Általános Iskola és Óvoda műsora 
hallgatható majd meg. 

December 6. szerda 

17:00 órától az Advent Miskolc keretein belül 
Mikulás-napi gyermekprogramon vehetnek részt a 
Vagabanda együttessel, ahol a Mikulás minden 
gyermeknek ajándékkal is kedveskedik. 

 

KULTÚRA 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai: Furcsa pár, Emberek alkonya, Téltánc, Csongor és Tünde.  

 

December 1. péntek 

10:00-kor nyílik meg a Zöld Szív jótékonysági 
fotókiállítás az Északerdő Zrt. erdőgazdasági 
dolgozóinak képeiből a Miskolc Plázában, melynek 
bevételéből a B. A. Z. Megyei Kórház Koraszülött 
Osztályát fogják támogatni. 

16:30-tól Fedor Vilmos:  Miért Miskolc – Egy kérdésre 
63 válasz egy lokálpatrióta naplójából című 
kötetének bemutatóján vehetnek részt a Népkerti 
Sörözőben. 

December 2. szombat  

10:00-től Ásvány- és ékszerbörzét tartanak a 
Diósgyőri Gimnáziumban, melyen 13:00, 14:00, 
15:00 órai kezdettel 3D vetítéseket is láthatnak. 

12:00-13:00-ig Ambrus Attila „a Viszkis” dedikál a 
Géniusz Könyváruházban. 

13:00 órától Fa Nándor  dedikál a  Miskolc Plázában, 
a Libri Könyvesboltban. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

A Desszertem különleges ajándékokat kínál 

Mikulásra: kézműves, fűszeres kekszekkel 

(gluténmentes is), egzotikus fűszeres 

drazsékkal és prémium kategóriás 

Rózsavölgyi Csokoládékkal lephetjük meg 

szeretteinket. 

https://www.hellomiskolc.hu/Regisegvasar
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-csaladi-kezmuves-jatszohaz
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-csaladi-kezmuves-jatszohaz
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-gyertyagyujtas-a-Miskolci-Allatkertben
https://www.hellomiskolc.hu/Advent-Miskolc-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-Gyertyagyujtas-a-varnal-hu-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Advent-Miskolc-2017
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Zold-sziv-jotekonysagi-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Zold-sziv-jotekonysagi-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Fedor-Vilmos-Miert-Miskolc-cimu-kotetenek-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Asvany-es-ekszerborze
https://www.hellomiskolc.hu/Kozonsegtalalkozo-es-dedikalas-Ambrus-Attilaval
https://www.hellomiskolc.hu/Fa-Nandor-dedikalas-a-Libri-Konyvesboltban
https://www.miskolcpass.com/hu
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18:00-tól az “Aki bújt, aki nem”, a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely gálaműsora tekinthető meg a 
Művészetek Házában. 

20:00-tól közönségtalálkozót, beszélgető estet 
tartanak Ambrus Attilával a Liverpool Sörözőben, 
ahol szó lesz a Viszkis című filmről és a róla 
megjelent könyvekről is. Asztalfoglalás szükséges! 

December 3. vasárnap 

17:00 órától a Bartók Plusz Advent programsorozat 
keretein belül Vizin Viktória hangversenye 
hallgatható meg a Belvárosi református 
templomban. 

17:00-től az Adventi lángok programon belül a 
Reménység Férfikórus hangversenye hallható a 
Miskolci Bibliaházban, majd Bodolai Zoltán 
előadása. 

December 4. hétfő 

09:30-tól a II. Szocnap – tabuk nélkül című 
rendezvényen, a Miskolci Egyetemen (C/2-es 
épület, XXXV. előadó) számos előadást 
hallgathatnak meg olyan témákban, melyekről 
nem beszélünk a mindennapi életben. 

15:30-tól Hevesi Krisztina szexuálpszichológus tart 
előadást, tabuk nélkül, "Jó párkapcsolat vagy jó 
pár kapcsolat?" témában a Miskolci Egyetemen 
(C/2-es épület, XXXV. előadó). 

17:00-től kezdődik a 10-es honvéd hét – „Háborúban 
sem hallgatnak a múzsák” című programsorozat 
első előadása a Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai kiállítási épületében, melynek címe: Az 
utolsó háborús karácsony. 

19:00 órától a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
előadásában a Tűzvarázs bérlet III. koncertjét 
tartják meg a Művészetek Háza 
hangversenytermében.  

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

December 6. szerda 

17:00-től tartják a 10-es honvéd hét – „Háborúban 
sem hallgatnak a múzsák” című programsorozat 

második előadását a Herman Ottó Múzeum 
Papszer utcai kiállítási épületében, melynek címe: 
Karikatúrák, rajzok és festmények a frontról. 

18:00 órától a Belvárosi Zenei Estéken ezúttal spanyol 
gitárestet tartanak a Zenepalotában. 

December 7. csütörtök 

17:00 órától a Nyitva van a pálya beszélgetéssorozat 
következő előadása a Herman Ottó Múzeum 
Kiállítási Épületében: Egy induló története - 
Rockfesztivál a stadionban. Vendég: a Reflex 
együttes. 

17:00-től a 10-es honvéd hét – „Háborúban sem 
hallgatnak a múzsák” című programsorozat 
harmadik előadása a Herman Ottó Múzeum 
Papszer utcai kiállítási épületében: „A háború 
utolsó éve” – 10-esek az olasz fronton. 

December 8. péntek 

14:00-től a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tart 
karácsonyi koncertet „Ha elmúlik karácsony” 
címmel a Vörösmarty Művelődési Házban. 

14:00 órától a Géniusz Könyváruházban Leslie L. 
Lawrence - Magyarország legsikeresebb írója - 
dedikálja legújabb könyvét. 

17:00-től folytatódik a 10-es honvéd hét – 
„Háborúban sem hallgatnak a múzsák” című 
programsorozat a Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai kiállítási épületében, melyen Sassy-estet, 
zenés irodalmi estet rendeznek. 

18:00-tól Téltánc címmel jótékonysági előadást 
szerveznek a „Segíts élni” Alapítvány javára a 
Bartók Plusz Advent programsorozat keretein 
belül a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában. 

18:00 órától jótékonysági Adventi musical estet 
rendeznek a Deszkatemplomban. Közreműködik: 
Seres Ildikó, Jancsó Dóra, Varga Andrea. 

19:00 órától a Művészetek Házában Dolhai Attila és 
Janza Kata karácsonyi musical-operett koncertjét 
hallgathatják meg. 

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Aki-bujt-aki-nem-Szinvavolgyi-Neptancmuhely-galamusora
https://www.hellomiskolc.hu/Kozonsegtalalkozo-es-dedikalas-Ambrus-Attilaval
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-plusz-advent-operasztarokkal
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-langok
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Szocnap-Tabuk-nelkul
https://www.hellomiskolc.hu/Hevesi-Krisztina-Jo-parkapcsolat-vagy-jo-par-kapcsolat-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Tuzvarazs-berlet-III-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Belvarosi-zenei-estek-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nyitva-van-a-palya-beszelgetessorozat
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Ha-elmulik-karacsony-cimu-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Leslie-L.-Lawrence-konyvdedikalas
https://www.hellomiskolc.hu/Leslie-L.-Lawrence-konyvdedikalas
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak-10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-plusz-advent-operasztarokkal
https://www.hellomiskolc.hu/Adventi-musical-est
https://www.hellomiskolc.hu/Dolhai-Attila-Janza-Kata-Karacsonyi-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Dolhai-Attila-Janza-Kata-Karacsonyi-koncert
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

December 1-jén, a Miskolc Plázában, 10:00-kor nyílik 

meg a Zöld Szív jótékonysági fotókiállítás az Északerdő 

Zrt. erdőgazdasági dolgozóinak képeiből, melynek 

bevételeit a B. A. Z. Megyei Kórház Koraszülött 

Osztályát támogató Segíts Élni Alapítványnak kívánják 

adni. 2018. január 10-ig látható. 

November 30-tól Készülődés a forradalomra - Kondor 

Béla diplomamunkája című tárlatát nyitják meg a 

Miskolci Galéria Rákóczi-házában, mely 2018. március 

18-ig várja az érdeklődőket. 

Kunkovács László, Kossuth-díjas fotóművész és 

néprajzkutató Világjelek című kiállítása a Miskolci 

Galéria Rákóczi-házában 2018. január 26-ig látható. 

Zombori József, grafikusművész kiállítása december 

31-ig csodálható meg a Teátrum Pincehely Galériában 

(Színészmúzeum – Thália-ház). 

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 látható a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 
CineClassics programjának részeként megvalósult 
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 nézhetik 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.  

SZOMSZÉD KERTJE 

December 1-3-ig rendezik meg az Adventi és 

Karácsonyi Asztali Díszek Megyei Kiállítását, 

Vásárát és Versenyét Arnóton, a Művelődési 

Házban, mely megtekinthető 2-án és 3-án, 

10-16-ig. Megynyitó: december 1., 17:00 óra. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Zold-sziv-jotekonysagi-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Kunkovacs-Laszlo-Vilagjelek-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Zombori-Jozsef-grafikusmuvesz-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.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu


6   Töltse le a GUIDE@HAND Miskolc ingyenes mobilalkalmazást! 
 
 
 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 

 
December 1. péntek 

18:00 órától Babka Bárfoglaló - Pinktonic night-ot 
tartanak a Pizza, Kávé, Világbékében. A pizzák 
mellett lesz tánc és Dj is. A koktélokat a brazil 
származású head bartender, Thiago keveri. 

18:00 órától az Etka erőgyűjtő dalok - lemezbemutató 
koncert lesz az Ifjúsági Házban. Házigazda: az Etka 
Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület. 

20:00 órától Müller Péter Sziámi And Friends: Nevess 
magadra! című lemezbemutató koncertje 
hallgatható meg a Helynekemben. 

22:00-től a Rockwell Klubban Krisz Rudolf 
gondoskodik a hangulatról. 

22:00 órától a Block Klubban Hello Friday partit 
rendeznek. 

December 2. szombat 

19:00-től a Vörösmarty Művelődési Ház Mikulás 
bálján szórakozhatnak. Asztalfoglalás szükséges. 

20:00-tól nyitja meg kapuit a Helynekem, ahol az 
Anna and the Barbies ad koncertet. Vendég: a TEJ. 

20:00-tól az Avalon Ristorante-ban Teddy Harpo lép 
fel. 

21:00-től a Corner Stage-ben a Ranion és a Killer 
Surprise koncertezik. 

22:00-től a Rockwell Klubban Születésnaposok 
éjszakája lesz. 

22:00-től a szokásos R’n’B & latin partin bulizhatnak a 
Block Klubban.  

December 3. vasárnap 

17:00-től a Grund Pinceszínházban tartják a Mindig 
veled ünnepi koncertet Varga Andreával, Vízi 
Viktorral és Füvessy Norberttel. 

December 7. csütörtök 

22:00-től a Rockwell Klubban megkezdődik a Winter 
Fesztivál, melyen a 3 nap folyamán a fellépők: 
PIXA, Jackwell, Sterbinszki, Dj Márton boy és Dj 
Atti. 

December 8. péntek 

20:00-tól a Helynekem színpadán a Lóci játszik. 

22:00-től a Rockwell Klubban folytatódik a Winter 
Fesztivál, melyen a 3 nap folyamán a fellépők: 
PIXA, Jackwell, Sterbinszki, Dj Márton boy és Dj 
Atti. 

 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Decemberben a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 12.01, 12.02, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12. 15, 12.16, 12.17,  12.22, 12.23, 12.24, 12.29, 12.30, 

12.31. 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. 

December 1. péntek 

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

 

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

https://www.hellomiskolc.hu/Babka-Barfoglalo-Pinktonic-night-a-Vilagbekeben
https://www.hellomiskolc.hu/Etka-erogyujto-dalok-lemezbemutato-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Etka-erogyujto-dalok-lemezbemutato-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Muller-Peter-Sziami-And-Friends-Nevess-magadra-lemezbemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Muller-Peter-Sziami-And-Friends-Nevess-magadra-lemezbemutato
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Mikulas-Bal-a-Vorosmarty-Muvelodesi-Hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Mikulas-Bal-a-Vorosmarty-Muvelodesi-Hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Anna-the-Barbies-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Teddy-Harpo-az-Avalon-Ristorante-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-buli-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Mindig-veled-unnepi-koncert-a-Grund-pinceszinhazban
https://www.hellomiskolc.hu/Mindig-veled-unnepi-koncert-a-Grund-pinceszinhazban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Loci-jatszik-koncert-a-helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
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
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December 2. szombat 

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

December 3. vasárnap 

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

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

December 4. hétfő 

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

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

December 6. szerda 

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

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

December 8. péntek 

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

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

SPORT, TÚRA, HOBBI

December 3. vasárnap 

13:15-től rendezik meg a VI. Rotary Mikulásfutást a 
Szent István téren. Rajt: 14:00. 

18:00-tól a DVTK Jegesmedvék ellenfele a FTC lesz a 
Jégcsarnokban. 

December 8. péntek  

18:45-től az Aluinvent DVTK mérkőzik meg a PEAC 
kosárlabda csapatával 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 Bánkúti Sícentrum arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre valószínűbb, hogy a hétvégén a szánkózók és 
a kezdő síelők örömére a 7-es pálya és a hozzá tartozó szánkó és tolókaros sífelvonó működni fog. 
A hó mennyiségétől függően több pálya és felvonó is elindulhat. 

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/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
https://www.miskolcpass.com/hu
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 A Kemény Dénes Városi Sportuszoda nemzetközi úszóverseny rendezése miatt dec. 2-án és 3-án zárva 
tart. 

 A Miskolctapolca Barlangfürdő szokásos évi karbantartási szünete 2018. január 22-től február 1-ig tart. 
Február 2-től a szokásos nyitvatartással várják a vendégeket. 

 December 2-án, 11:00-17:00-ig az Avalon Resort & Spa konferencia termében a Magyar Vöröskereszt 
véradást szervez. 

 A Miskolctapolcai Bobpályára, 12.02-án és 12.03-án, 10 és 13 óra között ellátogat a Mikulás. Ennek 
örömére, minden 3 és 8 év közötti gyermeket vendégül látnak korlátlan bobozásra ezen a két napon, így 
jegyet csak a kísérőnek kell váltani. Aki szeretne a Mikulással bobozni, az 10 és 13 óra között megteheti. 

 Ismét cipősdobozban várják a rászorulóknak szánt ajándékokat a Herman Ottó Múzeumban: A múzeum 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Magyar Vöröskereszttel 
közösen az idén is meghirdeti jótékonysági „Cipősdoboz akcióját”. A korábbi években hagyománnyá vált 
karácsonyi kezdeményes célja, hogy a rászoruló családok mellett a fedél nélkül élők számára is valóban 
ünnep legyen az ünnep. A dobozokat december 15-ig (a fedél nélkül élőknek szántakat december 9-ig) 
adhatják le a segíteni akarók a Herman Ottó Múzeum központi épületének és a Miskolci Galériának 
portáján. 

 Óriási kuponos kedvezmények az Avalon Parkban: 

 30 % kedvezmény a 8 perces gokart futamok árából, melyhez thermoruhát és kesztyűt biztosítanak a 
hideg ellen, sőt, minden futam mellé ajándék palacsintára váltható kupon jár, mely az Avalon 
Sörkertben váltható be december 31-ig. Az akció 2018. február 28-ig vagy visszavonásig érvényes.  

 A Maya Játszóparkban hétvégén 500 Ft-os, hétköznap 1000 Ft-os kedvezmény a belépőjegy árából, 
sőt, minden megváltott belépő mellé egy presszó kávé kupon jár, mely az Avalon Sörkertben váltható 
be december 31-ig. Az akció 2018. február 28-ig vagy visszavonásig érvényes.  

 Az Anna-barlang karbantartási munkák miatt zárva tart. Nyitás előre láthatóan december 1. 

 Az idei évben 15. alkalommal zakatol a Mikulásvonat 2017. november 23 – december 17. között. A tizenöt 
éves jubileumi alkalomra sok meglepetéssel készül a társulat. Előzetes jegyfoglalás szükséges. 

 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). 

 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: december 5. és 6. 
Asztalfoglalás ajánlott. 

https://www.hellomiskolc.hu/Mikulasvonat
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 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  

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

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

December 9. | Mikulás nap a Miskolctapolca 
Barlangfürdőben 

December 9. | Kárpátia, Ossian, Lord koncert a 
Generali Arénában 

December 10-17-23. | Gyertyagyújtás Miskolc adventi 
koszorújánál a Szent István téren  

December 10-17-23. | Adventi Gyertyagyújtás a 
Diósgyőri várnál 

December 14. | Egri borvacsora az Impresszóban 

December 15. | Tompos Kátya és Hrutka Róbert 
koncertje a Művészetek Házában 

December 16. | Kakaókoncert a Miskolci Nemzeti 
Színházban 

December 17. | Karácsonyi régiségvásár a belvárosban 

December 17. | Miskolci Termelői Nap az Erzsébet 
téren 

December 18. és 20. | Kupolakoncert az Erzsébet 
Fürdőben 

December 20. | A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
karácsonyi koncertje a Selyemréti Szent István 
Templomban 

December 24. | Danics Dóra ünnepi koncertje az 
Avalon Ristorante-ban 

December 27. | Diótörő és Egérkirály - családi musical 
a Generali Arénában 

December 28. | St. Martin Óévbúcsúztató koncert az 
Ifjúsági Házban 

Január 5-6. | Újévi hangverseny a Miskolci Nemzeti 
Színházban 

 

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 30. 16:00 

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

