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2018. február 16 – 23.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

 

Február 17. szombat 
Valentin-napi zenés 

éjszakai fürdőzés 

Miskolctapolca 

Barlangfürdő**** 

Február 17. szombat 
Szülinapi terefere St. 

Martinnal 

Calimbra Wellness és 

Konferencia Hotel 

Február 18. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

Február 21. szerda 
Belvárosi Zenei Esték: 

Farsangi Kavalkád 
Zenepalota 

Február 23. péntek 
Mátyás király születésnapi 

lakomája 

Aranykorona Hotel - Történelmi 

Étterem és Látványpince 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK

Február 18-án, 09:00-13:00-ig a Miskolci Termelői Nap témája az Erzsébet téren ezúttal a Madárdal lesz. 
Bemutatkozik az év madara, a vándorsólyom, illetve a Miskolci Állatkert uhuja, dr. Bubo is, belekóstolhatunk a 
madáretető-készítés rejtelmeibe és a magos házi süteményekbe, sőt, lehetőség lesz regisztrálni és jegyet vásárolni 
a Herman Ottó Múzeum Seuso-kincs kiállítására is. 

 

A csodálatos miskolci képekkel teli Miskolc falinaptár továbbra is kedvezményes áron vásárolható meg a 
Tourinform irodában 990 Ft-ért! Sőt, akinek van Miskolc Pass Classic városkártyája, ne felejtse otthon, mert akkor 
további 10% kedvezmény jár! Vonaljegyet, turistajegyet, térképeket és különböző ajándéktárgyakat továbbra is 
van lehetőségük vásárolni. 

 

A Tourinform irodában ezen kívül jelenleg a Three Stars – Badár Sándor, Kormos Anett, Szomszédnéni Produkciós 

Iroda Dumaszínházas előadására lehet jegyet váltani, melyet a Művészetek Házában tartanak március 21-én és a 

március 7-én és 8-án, 19 órától megrendezett Kupolakoncertekre az Erzsébet Fürdőben. 

 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

 

Február 17. szombat 

09:00-től A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület Bükki Helyi Csoportja a mesterséges 

költő odúk takarítását végzi a Miskolci Állatkert és 

Kultúrparkban, ahol szívesen fogadják a 

madárbarátok és barkácsolók segítségét. 

10:00-16:00-ig a Középkori betűvetésen a Diósgyőri 

vár betűvető mestere ismerteti meg az iniciálék 

történetével, a középkori kódexek világával a 

látogatókat. 

Február 18. vasárnap 

09:00-től ismét lesz Miskolci Termelői Nap az 

Erzsébet téren, ahol a helyi termelők portékái 

mellett érdekes programokkal is készülnek. 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban A három 

kismalac bábelőadás látható. 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Február 17-én 19 órától, Ózdon, a Digitális 
Erőműben Jótékonysági estet szerveznek, 
melyen fellépőkkel, vacsorával, majd retro 
discoval készülnek. 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Three-stars-Badar-Sandor-Kormos-Anett-Szomszedneni-Produkcios-Iroda
https://www.hellomiskolc.hu/Three-stars-Badar-Sandor-Kormos-Anett-Szomszedneni-Produkcios-Iroda
https://www.hellomiskolc.hu/Anima-vonosnegyes-koncert-a-kupolaban
https://www.hellomiskolc.hu/MME-odutakaritas-a-Miskolci-Allatkertben
https://www.hellomiskolc.hu/Kozepkori-betuvetes-a-Diosgyori-varban-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
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KULTÚRA

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai, 
rendezvényei: A varázsfuvola, Klamm háborúja, Bűn és 
bűnhődés, Casablanca, Marica grófnő, Furcsa pár, 
Hóhérok, Kakaókoncert, Kilépő, Minden egér szereti a 
sajtot, A kaukázusi krétakör, Csongor és Tünde, 
Emberek alkonya, Cser Ádám és Zombola Péter szerzői 

estje.

 

Február 16. péntek 

16:00-tól nyílt napot tartanak a Miskolci Galéria 

Alkotóházában (Csabai kapu 2.), ahol többek 

között megismerhetik az épület történetét és 

megnézhetik Szakos Dániel kiállítását. 

19:00 órától az Indul a bakterház című vígjáték két 

részben látható a Művészetek Házában. 

Február 17. szombat 

15:00-től a Készülődés a forradalomra - Kondor Béla 

diplomamunkája című kiállításon tárlatvezetésen 

vehetnek részt a Miskolci Galériában. 

18:00 órától a Calimbra Wellness és Konferencia 

Hotelben 6 éves születésnapjuk alkalmából 

pezsgős gálavacsorát tartanak, melyen a vacsora 

után, 20:00-tól a meghívott művészekkel 

beszélgethetnek, majd Szülinapi terefere St. 

Martinnal. 

Február 18. vasárnap 

11:00, 13.00 és 15:00 órai kezdettel a Gyógynövények 

a szerelemben, avagy a középkori afrodiziákumok 

című előadáson a Diósgyőri várban megtudhatják, 

hogy milyen gyógynövényeket alkalmaztak a 

középkori emberek a szerelemben tea vagy 

szerelmi bájital formájában. 

18:00 órától Érték, élmény, innováció címmel a 

Miskolci Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézet 20 éves együttállása alkalmából jubileumi 

hangverseny kerül megrendezésre a Zenepalota 

nagytermében. 

Február 19. hétfő 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Február 23-án, 18:00 órától kerül 

megrendezésre Mátyás király születésnapi 

lakomája az Aranykorona Hotel - Történelmi 

Étterem és Látványpincében, ahol lovagok 

harci bemutatóját, hastáncosok és 

tűzzsonglőrök műsorát nézhetik meg, majd 

pincelátogatáson is részt vehetnek. 

Február 23-án, 18:30-tól a Végállomás 

Bistorantban a Hello Ázsia vacsorán megidézik 

a földrészt, mely ezer ízzel, színnel, illattal 

csábít utazásra. Asztalfoglalás ajánlott. 

Február 23-án, 19:30-tól a Juhász borvacsorán 

az országszerte nagy hírnévnek örvendő 

Juhász testvérek borászata gondoskodik a 

borélményről, az Avalon Ristorante séfjei 

pedig hatfogásos menüsort álmodtak meg az 

alkalomra. Jelentkezés: február 21. 16:00-ig. 

Újra minden vasárnap Sunday brunch a 

Hunguest Hotel Palotában, ahol 12:00-16:00-

ig bőséges kínálattal és hangulatos élőzenével 

várják az ínyenceket. 

Minden pénteken bio- és kézműves 

finomságok közül válogathatnak a Zöld Kosár 

biovásárán a Szilágyi Dezső utca 17. szám 

alatt.  

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Galeria-Alkotohazaban
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-bakterhaz
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Szulinapi-Terefere-St.-Martinnal
https://www.hellomiskolc.hu/Szulinapi-Terefere-St.-Martinnal
https://www.hellomiskolc.hu/Gyogynovenyek-a-szerelemben-avagy-a-kozepkori-afrodiziakumok
https://www.hellomiskolc.hu/Gyogynovenyek-a-szerelemben-avagy-a-kozepkori-afrodiziakumok
https://www.hellomiskolc.hu/Ertek-Elmeny-Innovacio-Jubileumi-hangverseny-a-Zenepalotaban
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Matyas-Kiraly-Szuletesnapja-T%C3%B6rtenelmi-lakoma-az-Aranykoronaban
https://www.hellomiskolc.hu/Matyas-Kiraly-Szuletesnapja-T%C3%B6rtenelmi-lakoma-az-Aranykoronaban
https://www.hellomiskolc.hu/Hello-Azsia
https://www.hellomiskolc.hu/Juhasz-Borvacsora-Avalon-Ristorante
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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19:00 órától ismét lesz Quizzone kvízest a zip’s 

brewhouse-ban, melyre 2-8 fős csapatok 

jelentkezését várják. Előzetes jelentkezés 

szükséges. 

19:00-től a Művészetek Háza hangversenytermében 

a Szezonbérlet 5. előadása hallgatható meg. 

Február 20. kedd  

16:00-től a Készülődés a forradalomra - Kondor Béla 

diplomamunkája című kiállításon tárlatvezetésen 

vehetnek részt a Miskolci Galériában. 

17:00-től a KomPOZÍCIÓ, a „színes összművészeti 

estek" következő alkalmára kerül sor a 

Színészmúzeumban, melyen a barackvirág szín a 

zenében, festészetben, ásványokban és 

virágokban fog megjelenni. 

17:00 órától Vida Ágnes tart előadást a Művészetek 

Háza kávézójában, melynek címe: Anyaidő. 

Február 21. szerda 

17:00-től Homonna György - festőművész - „Nap” 

című kiállítását nyitják meg a Feledy-házban. 

18:00 órától újra Belvárosi zenei estéket tartanak 

"Farsangi kavalkád" címmel a Walzer 

szalonzenekarral a Zenepalotában. 

Február 22. csütörtök 

18:00 órától a „Start” című kiállítás nyílik meg a 
Művészetek Házában. 

Február 23. péntek 

18:00-tól Csillagparty lesz a Dr. Szabó Gyula 
Bemutató Csillagvizsgálóban, melyen először egy 
előadásra kerül sor, majd távcsöves megfigyelésre 
is lesz lehetőség.  

18:00 órától a Miskolc - Avasi Református 
Egyházközség gyülekezeti termében Wass Albert 
felolvasóest lesz. Előzetes jelentkezés szükséges.  

19:00 órakor a Hangforrás bérlet 3. hallható a 
Művészetek Háza hangversenytermében a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Homonna György - festőművész - „Nap” című kiállítását 
nyitják meg a Feledy-házban, mely március 23-ig 
látogatható. 

„Start” címmel nyílik meg a MSZC Fazola Henrik 
Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának jogelőd intézményeinek 
kiállítása a 25 éve indult művészeti képzés munkájából 
a Művészetek Háza gelériájában. Megtekinthető: 
március 12-ig. 

Murvai Ervin fotóművész tárlatát február 15-én nyitják 
meg a Színészmúzeum Teátrum Pincehely 
Galériájában, mely április 15-ig látogatható. 

Mester és tanítvány XI. - Lukács Róbert festőművész-
tanár és tanítványa, Gregovszki Gábor grafikus közös 
kiállítása a Miskolci Galéria - Petró-házban látható 
március 18-ig. 

Kassai Katalin rajztanár „Rügyfakadástól Szicíliáig” 
című  önálló kiállítása az Ady Endre Művelődési Házban 
február 8-tól március 2-ig, hétköznapokon 9:00 és 
19:00 óra között tekinthető meg. 

Március 4-ig látogatható Láng Eszter képzőművész 
tárlata a Miskolci Galéria Rákóczi-házában, melynek 
címe: Történetek a tájról. 

Képes Tibor festőművész Miskolci Farsang című 
kiállítása a Művészetek Házában megtekinthető 
február 20-ig. 

Február 23-ig látható Szakos Dániel tervezőgrafikus, 
tipográfus kiállítása a Miskolci Galéria Alkotóházában 
(Csabai kapu 2.). 

https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Szezonberlet-5.-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Kompozicio-barackvirag-est
https://www.hellomiskolc.hu/Anyaido-Vida-Agnessel
https://www.hellomiskolc.hu/Homonna-Gyorgy-Nap-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Belvarosi-zenei-estek-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Csillagparty-a-Dr.-Szabo-Gyula-Csillagvizsgaloban
https://www.hellomiskolc.hu/Wass-Albert-felolvasoest
https://www.hellomiskolc.hu/Wass-Albert-felolvasoest
https://www.hellomiskolc.hu/Hangforras-berlet-3.
https://www.hellomiskolc.hu/Homonna-Gyorgy-Nap-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Start-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Murvai-Ervin-fotomuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Mester-es-Tanitvany-XI-Lukacs-Robert-es-Gregovszki-Gabor-kozos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kassai-Katalin-Rugyfakadastol-Sziciliaig-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Lang-Eszter-Tortenetek-a-tajrol-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kepes-Tibor-Miskolci-Farsang-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Typochonder-Szakos-Daniel-kiallitasa
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A Miskolci Galéria Rákóczi-házában Lukács Róbert 
festőművész alkotásaiból új tárlat nyílik Asztronauta 
címmel. Megtekinthető március 25-ig. 

A Mezőkövesdi Fotóklub kiállítása február 17-ig 
csodálható meg az Ifjúsági Házban “A Világ színes” 
címmel.  

Czidor Ágnes festőművész Arcok és álmok című 
kiállítását láthatják a Művészetek Házában, mely 
megtekinthető február 20-ig, minden nap 14:00 - 
22:00-ig. 

Az eltűnt színház nyomában I. – Nyitrai Dániel színházi 
grafikái című tárlatára invitálják a nagyérdeműt 
március 18-ig a Színháztörténeti- és Színészmúzeumba. 

A Készülődés a forradalomra - Kondor Béla 
diplomamunkája című tárlatát nyitják meg a Miskolci 
Galéria Rákóczi-házában, mely március 18-ig várja az 
érdeklődőket. 

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 

 
Február 16. péntek 

20:00-tól Kisavas koncert lesz a Grizzly Music Pubban. 

20:00-tól nyitja meg kapuit a Helynekem, ahol 20:30-
tól a Szükségállapot ad koncertet, majd 21:30-tól 
az Alvin és a mókusok a 25 éves jubileumi 
koncertjét hallgathatják meg. 

21:00-től Breath koncert a Corner Stage-ben. 

22:00-től Valentin napi retro parti az Ámokfutókkal a 
Stamp Club-ban. 

22:00 órától a Rockwell Klubban Lights off – The 
circus partin vehetnek részt. 

22:00-től a Block Klubban Just dance partin 
bulizhatnak. 

Február 17. szombat 

20:00-tól nyitja meg kapuit a Corner Stage, ahol az 
este folyamán az Apey & the Pea, a Southern 
Oracle és a Satelles lép fel. 

20:00 órától Popper Péter zongoraestjén vehetnek 
részt az Avalon Ristorante-ban. 

22:00-től Ludmilla a Helynekemben. Warm up: DJ 
Bordee. 

22:00 órától a Block Klubban 30+ Rustic Retro partit 
tartanak a Groovehouse-zal. 

22:00-től a Rockwell Klubban is indul a Valentin-napi 
parti Andrey Exx-szel. 

Február 23. péntek 

14:00 órától a Miskolci Dallamok Szárnyán Nyugdíjas 
Művészeti Klub szervezésében megrendezésre 
kerül az Énekesek önálló műsora a Vörösmarty 
Művelődési Házban. 

19:30-tól Illés Klub lesz az Ifjúsági és Szabadidő 
Házban a Miskolci Illés EmlékZenekarral. 

20:00 órától Hobo ad koncertet az Ady Művelődési 
Házban. 

20:00-tól a The Biebers lép fel a Helynekemben. 
Vendég: Koalabell. 

21:00-től Kill Surprise koncert a Corner Stage-ben. 
Vendég: a KillPop. 

21:00 órától a Grizzly Music Pub fellépője a B-Project. 

22:00-től Rockwell Klubban Szecsei gondoskodik a 
hangulatról. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Lukacs-Robert-Asztronauta-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Mezokovesdi-Fotoklub-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Arcok-es-almok-Czidor-Agnes-festomuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Az-eltunt-szinhaz-nyomaban-I.-Nyitray-Daniel-szinhazi-grafikai
https://www.hellomiskolc.hu/Az-eltunt-szinhaz-nyomaban-I.-Nyitray-Daniel-szinhazi-grafikai
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Keszulodes-a-forradalomra-Kondor-Bela-diplomamunkaja
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Alvin-es-a-mokusok-25-eves-jubileumi-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Popper-Peter-zongora-est
https://www.hellomiskolc.hu/Elektroger-15-eves-szulinap-Ludmillaval-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Enekesek-onallo-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Illes-Klub
https://www.hellomiskolc.hu/Hobo-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/The-Biebers-koncert-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Februárban a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 
Barlangfürdőben****: 02.16, 02.17, 02.18, 02.23, 02.24, 02.25. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna 

 

Február 16. péntek 

17:30-tól ánizsos-sós szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

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

Február 17. szombat 

17:30-tól kubebás-jeges szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

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

20:00-tól éjfélig a Miskolctapolca Barlangfürdő**** 
Valentin-napi zenés éjszakai fürdőzésén Bárány 
Attilával kapcsolódhatnak ki. 

Február 18. vasárnap 

16:30-től virágos-mézes szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

17:30-tól mentás-sós szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

17:30-tól sörös-jeges szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

18:30-től szibériai-fenyős szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

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

Február 21. szerda 

17:30-tól római kamillás-jeges szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

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

Február 22. csütörtök 

16:30-tól fahéjas-narancsos szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

17:30-tól mentás-sós szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

18:30-tól levendulás szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

Február 23. péntek 

17:30-tól rozmaringos-sós szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

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

SPORT, TÚRA, HOBBI 

Február 10 – 18-ig a Lillafüredi Sport és Kalandparkban Valentin napokat tartanak, melyen a párok romantikus 
segway túrákon vehetnek részt. A túrák minden nap 10:00 és 15:00 óra között, egész órakor indulnak. 
Időpontfoglalás szükséges. 

Február 17-18-ig rendezik meg a Jégvirág Kupát a Miskolci Jégcsarnokban, egy nemzetközi műkorcsolya versenyt, 
amelyen több ország képviseletében népes mezőny vetélkedik a helyezésekért. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Miskolctapolcai-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/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
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-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Valentin-napok-a-Lillafuredi-Sport-es-kalandparkban
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Február 22. csütörtök 

18:30-tól a DVTK Jegesmedvék a Fehérvári Titánokkal 
játszanak a Miskolci Jégcsarnokban. 

 

Február 23. péntek 

18:30-tól a DVTK Jegesmedvék és a Fehérvári Titánok 
visszavágója látható a Miskolci 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 

 A Seuso-kincsek kiállítása miatt a Herman Ottó Múzeum Képtára május 2-ig zárva tart, az ugyanitt 
található Pannon-tenger Múzeum pedig február 1- 26-ig.  

 Február 27-től március 18-ig a Pannon-tenger Múzeum a Seuso-kincsek vándorkiállítás ideje alatt 
módosult nyitvatartással várja a látogatóinkat: hétfő-vasárnap: 9-21 óráig.  

 Február 1-től indult a Seuso-kincsek kiállítására az előzetes regisztráció, ami a www.seusomiskolc.hu 
online felületen is lehetséges. Jegyelővételre a múzeum kiállítóhelyein van lehetőség, célszerű a 
jegyvásárlással egy időben az időpontot is lefoglalni.  

 Téli 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. 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. Az akció 2018. február 28-ig vagy 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!  

https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
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  

Február 24. | Csík zenekar koncert a Művészetek 
Házában 

Február 27 - március 18. | Seuso-kincs kiállítás a 
Herman Ottó Múzeumban 

Március 2. | Ocho Macho lemezbemutató turné a 
Helynekemben 

Március 3-4. | 36. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 
a Miskolci Egyetemen 

Március 4. | Régiségvásár a belvárosban 

Március 7-8. | Kupolakoncert az Erzsébet Fürdőben 

Március 9-10. | XXV. „Menjünk Világgá…!” Utazási 
Kiállítás az ITC-ben 

Március 10. | Belvárosi garantált városnézés 

Március 10-11. | Nőnapi hétvége a Lillafüredi Sport- és 
Kalandparkban 

Március 13. | Búvárkodás a Selyemréti Strandfürdőben 

Március 15-18. | Hosszú hétvége az Avalon Parkban 

Március 16. | Mediterrán tradicionális halvacsora az 
Avalon Ristorante-ban 

Március 17. | Honeybeast koncert a Helynekemben 

Március 18. | Miskolci Termelői Nap az Erzsébet téren 

Március 21. | Three Stars – Badár Sándor, Kormos 
Anett, Szomszédnéni Produkciós Iroda a Művészetek 
Házában 

Március 28. | L'art pour L'art - Halványlila gőz a 
Művészetek Házában 

Március 29 - április 3. | Maya Húsvéti Napok a Maya 
Játszóparkban  

Március 30. | Pannonia Allstars Ska Orchestra - PASO 
koncert a Helynekemben 

Április 1-2. | Húsvét a Diósgyőri várban 

Április 10. | Fábry Sándor - Nyolcvan nap alatt a Föld 
körül a Tudomány és Technika Házában 

Április 20. | Magna Cum Laude akusztikus koncert 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: 2018. február 15. 16:00 

https://www.hellomiskolc.hu/Pannonia-Allstars-Ska-Orchestra-PASO
https://www.miskolcpass.com/hu

