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2018. március 9 - 16.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

 

 

Március 9-10. péntek, 

szombat 

XXV. „Menjünk 

Világgá…!” Utazási 

Kiállítás 

ITC Székház 

Március 10. szombat 
Belvárosi garantált 

városnézés 
Indulás helye: Tourinform iroda 

Március 10-11. Nőnapi hétvége Lillafüredi Sport- és Kalandpark 

Március 11. vasárnap 

„Emeljünk fel minél több 

gyereket” - világrekord 

kísérlet 

Művészetek Háza  

Március 14-15. szerda, 

csütörtök 

Nemzeti Ünnepünk – 

Március 15. 

Erzsébet tér, Szent István tér, 

koszorúzási helyszínek 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK

Újraindulnak a belvárosi garantált városnézések! A 4. évad első sétája március 10-én szombaton lesz, 10:00 órától, 
mely éppen munkanapra esik a következő hosszú hétvége miatt, ezért a séta címe: Ahová szombaton nem lehet 
bemenni! De most bemegyünk, pl. az Akadémia Székházába, ahol megnézhetik a dísztermet és a lépcsőházat. 
Megtekinthetik a Fráter udvarán az Árpád ház családfáját, és ellátogatunk a Lévay József Muzeális Könyvtárba is. 
A városnézés ez alkalommal az ITC székházban ér véget, ahol a "Menjünk világgá!.." utazási kiállítás is 
meglátogatható. Városnéző sétánk a turisztikai kiállítás kísérőrendezvénye. 

 

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, illetve 

a sajószentpéteri Ismerős Arcok koncertre, mely a Sajószentpéteri Kulturális Központban kerül megrendezésre 

március 18-án 19:00 órától. 

 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

Március 10-11-én, 11:00, 13:00 és 15:00 órai kezdettel 
a Diósgyőri vár lovagjai a fegyvermustrán 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. 

Március 10-11-én a Lillafüredi Sport- és Kalandpark 
nőnapi hétvégéjén a hölgy vendégek 50%-os 
kedvezménnyel vehetik igénybe az attrakciókat. 

Március 11-én, 9:00 órától az "Emeljünk fel minél több 
gyereket" című világrekord kísérletnek lehetnek 
részesei a Művészetek Házában. A rekordkísérlet 
mellett számos gyermekprogrammal készülnek. 

Március 15. és 18. között változatos családi programok 
és gasztronómiai élmények várják a vendégeket az 
Avalon Parkban az év első hosszú hétvégéjén: lesznek 

családi műsorok, koncertek, sorversenyek, kézműves 
foglalkozások és kokárdakészítés is. 

Március 10. szombat 

10:00-től nyílt napot tart a Miskolci Állategészségügyi 

Telep, melyen a kutyasétáltatás mellett 

örökbefogadásra is lehetőség nyílik. 

11:00-től és 15 órától Halász Judit  "Csiribiri" című 

műsora lesz látható a Művészetek Házában. 

11.00 órától a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának 

„kakaókoncertje” hallható a Nagyszínház nézőtéri 

társalgójában. 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
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/Fegyverbemutato-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Nonapi-hetvege-a-Lillafuredi-Sport-es-Kalandparkban
https://www.hellomiskolc.hu/Emeljunk-fel-minel-tobb-gyereket-Vilagrekord-kiserlet
https://www.hellomiskolc.hu/Emeljunk-fel-minel-tobb-gyereket-Vilagrekord-kiserlet
https://www.hellomiskolc.hu/Marcius-15-ei-hosszu-hetvege-az-Avalon-Parkban
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Halasz-Judit-Csiribiri-cimu-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Kakaokoncert-hu-3635
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Március 11. vasárnap 

 9:00 órától a Vasútmodell és makett börzét 

tekinthetik meg a Vörösmarty Művelődési 

Házban. 

 10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban a 

Mindenkinek vannak manói című bábelőadást 

adják elő. 

Március 15. csütörtök 

11:00 órától a Nemzeti Ünnepünk című 

programsorozat keretein belül egész nap zene és 

játék várja a kicsiket és nagyokat a Szent István 

téren, melyen dalokkal, tánccal, huszárpróbával, 

hagyományőrző bemutatókkal, kézműves 

műhellyel, interaktív színházzal, vásárral, 

mesterség bemutatókkal és még sok érdekes 

programmal készülnek. 

 

KULTÚRA

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai, 

rendezvényei: A varázsfuvola, A mi osztályunk, Ruy 

Blas, Minden egér szereti a sajtot, Marica grófnő, 

Furcsa pár, Csongor és Tünde, Hóhérok, Casablanca, 

Kakaókoncert, Elza, vagy a világ vége, Emberek 

alkonya.  

Március 9-10-én XXV. „Menjünk Világgá…!” Utazási 

Kiállításon vehetnek részt az ITC-ben, ahol a 

kedvezményes utazási ajánlatok között 

válogathatnak és megismerhetik a kiállítók turisztikai 

kínálatát. Március 9-én, 15.00 órától bemutatkozik 

Szlovákia, a külföldi díszvendég, majd 15:30-tól 

Monok, a belföldi díszvendég, 16:00 órától pedig fellép 

Takács Nikolas. 

Március 10. szombat 

10:00-től újraindul belvárosi garantált 

városnézésünk, melynek témája: „Ahová 

szombaton nem lehet bemenni”. Indulás a 

Tourinform irodából.  

Március 11. vasárnap 

17:00 órától A kis herceg című előadás látható a 

Művészetek Házában, melyen művészetek 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Március 5-11-ig rendezik meg a Dining City 

Országos Étterem Hetet, melyen "TOP" 

éttermek egységes-fix áron kínálnak 3 fogásos 

ebéd/vacsora menüket. Résztvevő miskolc 

éttermek: Drót Bisztró, Dűlő, Malom Étterem, 

Lokalista Bistro, Népkerti Söröző. 

Március 9-én, 18:00 órától a Sziegl Pince 

érkezik a Drót Bisztróba egy letisztult, 

könnyen szerethető stílussal a Hajós-bajai 

borvidékről. Borbemutatójuk remek 

alkalomnak ígérkezik. Előzetes jelentkezés 

szükséges a info@miskolciborklub.hu e-mail 

címen vagy a helyszínen. 

Március 11-én, 18:00 órától a La Mirage 
Étteremben ismét a humoré lesz a főszerep:  
vacsorával egybekötött Stand up estet 
tartanak. Fellépők: Maksa Zoltán és Redenczki 
Marcsi. 

Március 16-án, 19:30-tól az Avalon 
Ristorantéban mediterrán vizekre eveznek : a 
Mediterrán tradícionális halvacsorán 
egyenesen a Földközi-tengerből érkezett 
halakat, rákokat és kagylókat kóstólhatnak 
meg a vendégek. Előzetes foglalás szükséges 
március 12. 12:00 óráig. 

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/Vasutmodell-es-makett-borze
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Zene-es-jatek-egesz-nap-a-Szent-Istvan-teren-Nemzeti-Unnepunk
https://www.hellomiskolc.hu/Zene-es-jatek-egesz-nap-a-Szent-Istvan-teren-Nemzeti-Unnepunk
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Menjunk-vilagga...-utazasi-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Menjunk-vilagga...-utazasi-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Acs-Gyula-Bodolay-Geza-A-kis-herceg
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.hellomiskolc.hu/Borkostolo-a-Drot-Bisztroban
https://www.hellomiskolc.hu/Stand-up-est-a-La-Mirage-etteremben-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Mediterran-tradicionalis-halvacsora-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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találkoznak egy színpadon. Közreműködnek a 

Balázs Győző Református Gimnázium művészeti 

tagozatos diákjai. 

Március 12. hétfő 

19:00 órától ismét lesz Quizzone kvízest a zip’s 

brewhouse-ban, melyre 2-8 fős csapatok 

jelentkezését várják. Előzetes jelentkezés 

szükséges.  

19:00 órától a Magyar Állami Népi Együttes: 

Verbunkos című előadását tekinthetik meg a 

Művészetek Házában. 

Március 14. szerda 

11:00-től a Nemzeti Ünnepünk című program 

részeként a Diósgyőri Országzászlónál 

megemlékezést tartanak, melyen Dr. Kriza Ákos 

polgármester ünnepi köszöntője hallható. 

14:00 órakor nyitják meg Magyar vagyok… 

határtalanul című gyermekrajz kiállítást a 

Művészetek Háza galériájában. 

18:00 órától újra Belvárosi zenei estéket tartanak 

Debussy est címmel a Zenepalotában. 

Március 15. csütörtök  

09:30-kor kezdődik a Nemzeti Ünnepünk című 

programsorozat az Erzsébet téren, melyen ünnepi 

köszöntők és koszorúzás lesz, illetve elhangzik a 

Himnusz, a Szózat és a Miskolc Nemzeti Színház 

műsora. 

11:00-től a Nemzeti Ünnepünk című programsorozat 

több helyszínen koszorúzással folytatódik, míg a 

Szent István téren egész napos családi 

programokkal, zenével, játékokkal készülnek. 

14:00-től folytatódik a Zenei Szemere-szalon a 

Herman Ottó Múzeum kiállítási épületében. 

Téma: Kossuth Lajos a zenében. Jegyek kizárólag 

elővételben kaphatók. 

Március 16. péntek 

 11:00, 13:00 és 15:00 órai kezdettel rendhagyó 

viselettörténeti előadás lesz a Diósgyőri vár 

borozójában, ahol sok érdekességet tudhatnak 

meg a középkori udvar lakóinak öltözködési 

szokásairól. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Március 14-én nyitják meg a Magyar vagyok… 
határtalanul című gyermekrajz kiállítást a Művészetek 
Háza galériájában. Megtekinthető március 27-ig, 
minden nap 14:00-22:00-ig. 

Március 9-10-én Kupcsik Sarolta, idegenvezetőnk 
képeiből a Miskolc az idegenvezető szemével c. 
fotókiállítás a Városházáról átköltözik a XXV. „Menjünk 
Világgá…!” Utazási Kiállításra az ITC székházba. A tárlat 
az utazási kiállítás ideje alatt látható. 

Március 8-án a Miskolci Nemzeti Színház nézőtéri 
társalgójában nyitják meg Dr. Reinecker Szandra 
bemutatkozó kiállítását, mely április  2-ig csodálható 
meg. 

Március 8-án megnyílik az Alkotó Képzőművészek 
Baráti Társasága női szekciójának kiállítása, amely 

Nemzetközi Nőnap alkalmából kerül megrendezésre az 
Ady Művelődési Házban. A tárlat március 29-ig 
látogatható. 

A Seuso-kincs, a késő római császárkor egyik 
legjelentősebb ezüstkincse mutatkozik be a Herman 
Ottó Múzeum főépületében 2018. február 27. és 
március 18. között a hét minden napján 9.00 - 21.00 óra 
között. 

Kozma István festőművész kiállítása csodálható meg a 
Rákóczi-házban március 25-ig keddtől péntekig, 9:00 és 
17:00 óra között.  

Szlovák Sándorné - Tájak, városok, hangulatok című 
kiállítása március 23-ig látható az Ifjúsági Ház 
galériáján. 

https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-Allami-Nepi-Egyuttes-Verbunkos
https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-Allami-Nepi-Egyuttes-Verbunkos
https://www.hellomiskolc.hu/Nemzeti-Unnepunk-Marcius-15
http://muhamiskolc.hu/magyar-vagyokhatartalanul-gyermekrajz-kiallitas
http://muhamiskolc.hu/magyar-vagyokhatartalanul-gyermekrajz-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Belvarosi-zenei-estek-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nemzeti-Unnepunk-Marcius-15
https://www.hellomiskolc.hu/Nemzeti-Unnepunk-Marcius-15
https://www.hellomiskolc.hu/Zenei-Szemere-Szalon-Kossuth-Lajos-a-zeneben
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-viselettorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-viselettorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-vagyok-hatartalanul-gyermekrajz-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Magyar-vagyok-hatartalanul-gyermekrajz-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Kupcsik-Sarolta-Miskolc-az-idegenvezeto-szemevel-cimu-fotokiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kupcsik-Sarolta-Miskolc-az-idegenvezeto-szemevel-cimu-fotokiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Reinecker-Szandra-festo-bemutatkozo-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Alkoto-Kepzomuveszek-Barati-Tarsasag-noi-szekciojanak-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Alkoto-Kepzomuveszek-Barati-Tarsasag-noi-szekciojanak-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/A-Seuso-kincs-A-Magyar-Nemzeti-Muzeum-vandorkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kozma-Istvan-festomuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Szlovak-Sandorne-Tajak-varosok-hangulatok-cimu-kiallitasa
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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 galériájában. Megtekinthető: 
március 12-ig. 

Murvai Ervin fotóművész tárlata a Színészmúzeum 
Teátrum Pincehely Galériájában 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. 

A Miskolci Galéria Rákóczi-házában Lukács Róbert 
festőművész alkotásaiból új tárlat nyílik Asztronauta 
címmel. Megtekinthető március 25-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

Március 9. péntek 

20:00-tól a Random Trip érkezik az Ady Művelődési 
Házba. Közreműködik számos vendégelőadó. 

20:00 órától a Bíborszéllel bulizhatnak a 
Helynekemben. 

22:00-től a Block Klubban Just Dance partit lesz. 

22:00 órától a Rockwell Klubban R’n’B partival 
készülnek. 

Március 10. szombat 

15:00 órától "Nőnap tiszteletére" című nótás-verses-
humoros összejövetelt rendeznek a Miskolci 
Dallamok Szárnyán Művészeti Klub szervezésében 
a Vörösmarty Művelődési Házban. 

19:00 órától Nőnapi bált rendeznek a Vörösmarty 
Művelődési Házban. 

20:00 órától Sajó band ad koncert az Avalon 
Ristorantéban. 

20:00-tól Rock and Roll Partyt lesz a Memphis 
együttessel az Ifjúsági és Szabadidő házban. 
Vendég: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar. 

20.00 órától az Óriás zenekar ad koncertet a 
Helynekemben. 

22:00-től a Block Klub Szesz and the City bulit tart. 

22:00 órától a Rockwell Klubban Raul X Ábrahám és 
Dj Bíró. 

SZOMSZÉD KERTJE 

Március 11-én, 13:00-16:00-ig Ózdon, a 
Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban Dia 
Matinét tartanak gyerekeknek egy „igazi” 
mesemondó társaságában. Előzetes 
jelentkezés szükséges. 

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/Lukacs-Robert-Asztronauta-cimu-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/Random-Trip-feat-Tatrai-Vitaris-MC-Kemon-es-Sena
https://www.hellomiskolc.hu/Biborszel-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Nonap-tiszteletere-cimu-notas-verses-humoros-osszejovetel-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Nonapi-bal
https://www.hellomiskolc.hu/Sajo-Band-koncert-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Rock-And-Roll-Parti
https://www.hellomiskolc.hu/Orias-koncert-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
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22:00-től a Stamp Club Nőnapi partiján Csordás Tibi 
lép fel. 

22:00 órától a Corner Stage-ben a Come Back Exit ad 
koncertet. 

Március 14. szerda 

22:00 órától a Rockwell Klubban Rico & Miss Mood 
koncert lesz. 

Március 15. csütörtök 

20:30-tól a Corner Stage színpadán a Fatherhead. 

22:00-től a Block Klubban ismét Miskolcon a Coronita 
Commando. 

22:00-től a Helynekemben Nextapes X Truesounds. 

Március 16. péntek 

21:00-től a KGST koncertezik a Grizzly Music Pub-ban. 

22:00 órától a Block Klubban a szokásos Just Dance 
partin bulizhatnak. 

22:00 órától a Rockwell Klub fellépője Lotfi Begi. 

22:00-től a Stamp Klubban Nigel Stately gondoskodik 
a hangulatról. 

22:00 órától a Hiperkarma zenél a Helynekem 
színpadán.

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
A következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca Barlangfürdőben****:  
03.09, 03.10, 03.11, 03.16, 03.17, 03.18, 03.25, 03.30, 03.31. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna 

 

Március 9. péntek 

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

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

Március 10. szombat 

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

19:00-től stresszűző-mézes szaunaprogram  
a Miskolctapolcai Strand magma szaunájában. 

20:00-tól éjfélig a Miskolctapolca Barlangfürdő****  
éjszakai fürdőzésén kapcsolódhatnak ki. 

Március 11. vasárnap 

16:30-től szibériai fenyős szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

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

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

18:30-től fahéjas-narancsos szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

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

Március 14. szerda 

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

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

Március 15. csütörtök 

16:30-től kubebás-sós szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

17:30-től fenyős-mézes szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

18:30-től eukaliptuszos szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

Március 16. péntek 

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

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

https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Nextapes-x-truesounds-koncert-a-helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hiperkarma
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/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
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SPORT, TÚRA, HOBBI 

A XXII. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóversenyre kerül sor Miskolcon a Kemény Dénes Városi Sportuszodában március 
10-11-én, 09:30-tól, melyre mindenkit szeretettel várnak. A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet a víz 
jelentőségére. További információ: www.mvsi.hu. 

Március 9. péntek 

18:30-tól a Miskolci Jégcsarnokban a DVTK 
Jegesmedvék és az SC Csíkszereda mérkőznek meg 
egymással. 

Március 10. szombat 

18:30-tól a Miskolci Jégcsarnokban a DVTK 
Jegesmedvék és az SC Csíkszereda visszavágóján 
szurkolhatnak. 

18:45-től a Generali Arénában az Aluinvent DVTK és a 
Szekszárd női kosárlabda csapatai játszanak 
egymással. 

Március 13. kedd 

17:00 órától a Selyemréti Strandfürdőben 
megismerkedhetnek a búvárkodás elméletével, 
hatásaival, majd rövid oktatás után a vállalkozó 
szelleműek ki is próbálhatják.

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 Avalon Parkban március 9-től újra kinyitja kapuit az elsősorban street food ételeket kínáló Avalon 
Sörkert, ahol többek között hamburgerek, hot-dogok és grill ételek hosszú sorából válogathatnak a 
megújult étlapról a vendégek. 

 Munkanap áthelyezés miatt az MVK Zrt. autóbuszai és villamosai 2018. március 10-én, szombaton 
pénteki munkanapi menetrend szerint közlekednek. A bérletpénztárakban szintén munkanapi nyitva 
tartás lesz érvényben, kivéve a diósgyőri Ady Endre Művelődési Házban található bérletpénztárt, amely 
aznap 15:30-ig üzemel. A Közönségszolgálati Iroda március 10-én 08:00 és 13:30 között áll az utasok 
rendelkezésére. 

 Márciusban hétköznapi kedvezményekkel készülnek a Miskolctapolca Barlangfürdőben****! 

https://www.facebook.com/
https://www.hellomiskolc.hu/Buvarkodas-elmenye-a-Selyemreti-Strandfurdoben
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 kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és kizárólag az igazolványok (nyugdíjas 
igazolvány, személyi igazolvány, diákigazolvány, miskolci lakcímkártya) felmutatásával érvényes. Az 
ajánlatunk ünnepnapokon nem vehető igénybe.) 
 

 Hétfőnként: a második időkorlát nélküli nyugdíjas jegy 50%-kal olcsóbban vásárolható meg (1650 Ft/fő 
+ 825 Ft/fő). 

 Szerdánként: a diákok fél áron fürdőzhetnek (időkorlát nélküli belépővel 1650 Ft/fő helyett 825 Ft/fő). 

 Péntek a miskolciaké: Miskolci lakcímkártya felmutatásával minden belépőjegy Miskolc Pass Classic 
áron kapható! (Időkorlát nélküli felnőtt belépő 2050 Ft/fő helyett 1450 Ft/fő; diák, gyermek, nyugdíjas 
belépő 1650 Ft/fő helyett 1150 Ft/fő). 

 A Seuso-kincsek kiállítása miatt a Herman Ottó Múzeum Képtára május 2-ig zárva tart, a Miskolci Galéria 
valamennyi kiállítóhelye pedig február 24-től március 26-ig hétvégenként nem látogatható, csak keddtől 
péntekig. 

 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.  

 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  

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 24. | Állatkerti Szezonnyitó a Miskolci Állatkert 
és Kultúrparkban 

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 14. | Belvárosi garantált városnézés: A 100 éve 
elhunyt Lévay József 

 

 

Április 20. | Magna Cum Laude akusztikus koncert a 
Művészetek Házában 

Április 21. | I. Miskolci Retro Fesztivál a Generali 
Arénában 

Április 22. | Zorán koncert a Generali Arénában 

 

 

 

 

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. március 8. 16:00 

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

