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2018. április 13 - 20.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

 

 

Április 13-14. 
KSE XII. Nemzetközi 

Sörverseny és Sörmustra 
Diósgyőri vár 

Április 14. szombat Belvárosi garantált séta indulás a Tourinform irodából 

Április 15. vasárnap Miskolci Termelői Nap  Erzsébet tér 

Április 16-20. hétfő-péntek VII. Miskolci Bach-hét több helyszínen 

Április 17. kedd Búvárkodás élménye Selyemréti Strandfürdő 

Április 19. csütörtök Etyeki Kúria borvacsora Impresszó Klub-Étterem 

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK

A Tourinform irodában vonaljegyet, turistajegyet, térképeket és különböző ajándéktárgyakat továbbra is van 
lehetőségük vásárolni, ezen kívül pedig jelenleg a következő eseményekre árulunk jegyet/bérletet: 

 

I. Miskolci Retro Fesztivál Április 21. Generali Aréna 3 990 Ft 

Kupolakoncert  Április 23. és 25. Erzsébet fürdő 2 500 Ft 

VII. Avasi Borangolás   Május 17-19. Avasi pincesor - 

- Templom koncertjegy: Kiss Kata zenekar 
- Templom koncertjegy: Janicsák Veca 
- Avasi kilátó napijegy: 
- Avasi kilátó bérlet: 
- Borangolás bérlet: 

- Május 17. 
- Május 18. 
- Május 18, 19. 
- Május 18-19. 
- Május 17-19. 

Avasi templom/ 
Avasi kilátó/ 

Avasi pincesor 

2 000 Ft 
2 000 Ft 
2 000 Ft 
3 500 Ft 
5 800 Ft 

Experidance Production: Cinderella családi 
mesemusical 

Május 27. Generali Aréna 
5 500 Ft, 6 400 Ft, 

6 900 Ft 

Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó - 
Kőhalmi Zoltán önálló estje 

Május 31. Művészetek Háza  
3 100 Ft 
3 300 Ft 

 

Áprilisi garantált sétánkon, 14-én, 10:00 órától felkeressük Lévay József szobrát, egykori lakóházát, felidézzük a 
nevéhez fűződő nevezetes avasi asztaltársaság és 12 poharának történetét. Ellátogatunk a Lévay József 
emlékszobába is, ahol a költő személyes tárgyai és korhű berendezés fogadja az érdeklődőket, valamint szó lesz a 
Lévay Gimnázium más különleges értékeiről is. Ha van sétabérlete, ne felejtse otthon! 

 

Április 15-én, 09:00-től 13:00-ig a szokásos Miskolci Termelői Napon élvezhetik a jó időt az Erzsébet téren. A 
rendezvény témája ezúttal az Ébredő természet, melyen színes programokkal készülnek: lesz városi magbörze, 
ismeretterjesztő játékok családoknak, ültetési és magvetési tanácsokkal gazdagodhatunk, megismerkedhetünk a 
magfogás tudományával és a tájfajták fontosságával, a házi komposztálással, bemutatkozik a „Compastor 
tehnológia” és a MaZsó Fürjészet is, sőt, lehetőség lesz Herman Ottóval is szelfizni! 

 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 
 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

 

Április 13. péntek 

18:00-tól 22:00-ig Szakmák éjszakáján interaktív, 

szakmakipróbáló programokkal, előadásokkal, 

bemutatókkal várják az általános és középiskolás 

diákokat és szüleiket több miskolci szakiskolában 

is. 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Szakmak-ejszakaja-Miskolcon
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Április 15. vasárnap 

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban a Süsü, a 

sárkány című bábelőadás látható. 

12:00-16:00-ig a Diósgyőri várban játékos lovagi 

hétpróbára várják a családokat, ahol a kicsik és 

nagyok is kipróbálhatják bátorságukat, 

ügyességüket. 

Április 17. kedd 

17:00 órától a Selyemréti Strandfürdőben 
megismerkedhetnek a búvárkodás elméletével, 
hatásaival, majd rövid oktatás után a vállalkozó 
szelleműek ki is próbálhatják azt. A program 8 éves 
kor felett ajánlott. 

Április 20. péntek 

18:30-tól Csillagparty lesz a Dr. Szabó Gyula 

Bemutató Csillagvizsgálóban, melyen először egy 

előadásra kerül sor, majd távcsöves megfigyelésre 

is lesz lehetőség.

KULTÚRA

 

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai, rendezvényei: Marica grófnő, Kilépő, Hóhérok, Süsü, a sárkány 

kalandjai, Furcsa pár, I. Országos Diákszínházi Fesztivál, Minden egér szereti a sajtot, Ruy Blas, A varázsfuvola, 

Csongor és Tünde, Emberek alkonya, A Miskolci Dixieland Band – Dixie Klub   

Hetedik alkalommal rendezik meg a Bach-hetet április 16. és 20. között a belvárosban. A öt napon át tartó 

hangversenyek átfogó képet nyújtanak a barokk zeneszerzőről. Időpontok, helyszínek: 

 

2018. április 16. 18:00  Városháza díszterme Musica d' amore e destino avagy a szerelem és végzet Bach 
zenéi 

2018. április 17. 18:00  Belvárosi Református 
Templom 

Út a Mennyei Várban Bach weimari orgonaművészete 

2018. április 18. 18:00  Miskolci Galéria Varietas delectat válogatás Bach különféle hangszerekre írt 
kamarazenéjéből 

2018. április 19. 10:00  Zenepalota/Nagyterem Hommage á Bach zongorás találkozó a város zenei 
intézményeinek részvételével, díjkiosztó gálahangverseny 
18:00 órától 

2018. április 20. 18:00  Belvárosi Evangélikus 
Templom 

"Ne Féljetek" igehirdetéssel egybekötött húsvéti zenés 
áhítat a közelmúlt keresztény mártírjainak emlékére 

Április 14. szombat 

10:00-től belvárosi garantált városnézésünkön Lévay 

József nyomába eredünk. Indulás a Tourinform 

irodából. 

Április 15. vasárnap 

11:00 órától Dr. Lovász Emese régész Szent György 

napja alkalmából tart előadást a Diósgyőri várban. 

Április 16. hétfő 

17:00 órától Csabai Renátó kiállításának megnyitóján 

vehetnek részt a Művészetek Házában. 

18:00-tól rendezik meg a Con Bravura hangversenyt a 

Miskolci Akadémiai Székházban.  

 

https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekos-lovagi-hetproba-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekos-lovagi-hetproba-a-Diosgyori-varban
https://www.facebook.com/
https://www.hellomiskolc.hu/Buvarkodas-elmenye-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Csillagparty-a-Dr.-Szabo-Gyula-Csillagvizsgaloban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-BACH-het
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Lovasz-Emese-regesz-eloadasai
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Lovasz-Emese-regesz-eloadasai
https://www.hellomiskolc.hu/Con-Bravura-Hangverseny
https://www.miskolcpass.com/hu
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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.  

Április 17. kedd 

11:00-től nyitják meg a Miskolci Játékmúzeum 

anyagából válogatott Barbie babák korabeli 

ruhákban és népviseletben című kiállítást a József 

Attila Könyvtárban. 

17:00-től Anyaidő: Zsibrita Kinga diatetikus előadása 

hallható "Tápláljunk jól" címmel a Művészetek 

Háza kávézójában. 

18:00 órától a Fényi Gyula Gimnázium Magis 

kórusának Gyertek ide gyorsan! című díszelőadása 

látható a Művészetek Házában.  

Április 18. szerda 

17:00-től Bozóki Mara díszlet- és jelmeztervező 

művész önálló tárlata nyílik meg a 

Színészmúzeumban. 

18:00 órától Világjárók Társaságának legújabb 

előadásának témája Baszkföld lesz az Ifjúsági 

Házban. 

 18:00-tól Prof. Dr. Bagdy Emőke tart előadást a 

Művészetek Házában, melynek témája az 

Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. 

Április 19. csütörtök 

19:00 órától a Szezonbérlet 7. előadásán a MÁV 

Szimfonikus Zenekarát hallgathatják meg. 

Műsoron: Berlioz, Csajkovszkij és Dvořak. 

20:00-tól a Miskolci Dixieland Band ad koncertet a 

Miskolci Nemzeti Színházban. 

Április 20. péntek 

15:00 órától látható a „Tapintható művészet 

mindenkinek” című tárlat a Rákóczi-házban. 

18:00 órakor a miskolci református hagyományokat 

idézik fel a Népkerti Vígadóban, ahol református 

jótékonysági estet szerveznek.

    GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Április 13-14-én rendezik meg a KSE XII. 
Nemzetközi Sörverseny és Sörmustrát a 
Diósgyőri várban. A látogatók számára szóló 
sörmustra pénteken, április 13-án, 16:00 órai 
kezdettel indul, helyszín a Diósgyőri vár 
előtti piactér. 

Április 15-én vacsorával egybekötött stand 
up est lesz a La Mirage étteremben. 
Fellép:  Rocker Zsolti, Ricsifiú, Csordás József 
és Bandura Gábor. 

Április 19-én, 19:00 órától Etyeki Kúria 
borvacsorát tartanak Nagy Vince 
közreműködésével az Impresszó Klub-
Étteremben. 

Április 20-án, 19:30-tól a Malatinszky 
boresten a Villányi-Siklósi borvidék ízeit 
csempészik az Avalon Ristorante kínálatába, 
ahol ezúttal a vendégek a Malatinszky Kúria 
vinotékájából kóstólhatnak meg prémium és 
szuperprémium minőségű borokat. A 
fogásokat a Ristorante séfje és Malatinszky 
Csaba választották ki a borokhoz. 
Jelentkezés: április 18, 16:00-ig.  

Minden csütörtökön 18.00 órától az 
újdonsült tapas-kínálat apró fogásait 
ízlelhetik meg a Stampben, ahol a 
mediterrán hidegkonyhai finomságokat 
spanyol, olasz és régiós hazai 
alapanyagokból készítik. 

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/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Anyaido-Zsibrita-Kinga-taplaljunk-jol-cimu-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/Gyertek-ide-gyorsan.-Diszeloadas
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/Vilagjarok-Tarsasaga
https://www.hellomiskolc.hu/Dr.-Bagdy-Emoke-eloadasa
https://www.hellomiskolc.hu/MAV-Szimfonikus-Zenekar
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Dixieland-Band-Dixie-Klub
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Reformatus-Jotekonysagi-Est
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Reformatus-Jotekonysagi-Est
https://www.hellomiskolc.hu/KSE-XII.-Nemzetkozi-Sorverseny-es-Sormustra
https://www.hellomiskolc.hu/KSE-XII.-Nemzetkozi-Sorverseny-es-Sormustra
https://www.hellomiskolc.hu/Stand-Up-Vacsoraest-a-La-Mirage-Etteremben
https://www.hellomiskolc.hu/Stand-Up-Vacsoraest-a-La-Mirage-Etteremben
https://www.hellomiskolc.hu/Etyeki-Kuriai-borvacsora-az-Impresszoban
https://www.hellomiskolc.hu/Etyeki-Kuriai-borvacsora-az-Impresszoban
https://www.hellomiskolc.hu/Malatinszky-borest-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Malatinszky-borest-az-Avalon-Ristoranteban
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

A Miskolc az idegenvezető szemével című fotókiállítás 
a Miskolci Herman Ottó Gimnázium aulájában 
tekinthető meg április 21-ig munkanapokon 7.30-tól 19 
óráig. 

Április 20-án 15:00 órától látható a „Tapintható 
művészet mindenkinek” című tárlat a Rákóczi-házban, 
május 27-ig hétfőtől péntekig 9:00-től 17:00 óráig. 
Előzetes egyeztetés szükséges. 

Április 18-án, 17:00 órától Bozóki Mara díszlet- és 
jelmeztervező művész önálló tárlata tekinthető meg 
június 3-ig, keddtől vasárnapig 9:00 és 17:00 óra között 
a Színészmúzeumban. 

Április 16-án Csabai Renátó kiállításának megnyitóján 
vehetnek részt a Művészetek Házában. A kiállítás 
megtekinthető: 2018. május 10-ig, minden nap 14:00-
22:00-ig. 

Április 17-én nyitják meg a Miskolci Játékmúzeum 
anyagából válogatott Barbie babák korabeli ruhákban 
és népviseletben című kiállítást a József Attila 
Könyvtárban. Látogatható május 31-ig. 

Kovács Manyi festőművész Miskolc anno és most című 
kiállítása a Polgármesteri Hivatal aulájában várja a 
látogatókat. A tárlat április 27-ig látható. 

Nagy Gy. Margit, textilművész, és Varga Miklós, 
szobrászművész kiállítása a Miskolci Galéria Rákóczi-
házában május 13-ig látogatható. 

A Hulladék új élete elnevezésű kiállítás május 12-
ig nézhető meg a Szabó Lőrinc Könyvtár nyitvatartási 
idejében. 

A Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör „A mi világunk” 
című fotókiállítása az Ady Művelődési Házban látható 
április 27-ig, hétköznap 10:00 és 18.00 között. 

A Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet 
Ipari termék- és formatervezők munkáit bemutató 
kiállítása nyílt meg a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. 
A kiállítás megtekinthető május 13-ig, hétfő kivételével 
9:00 és 17:00 között. 

Pós Krisztián fafaragó és Virágh Sándor ostorkészítő 
kiállítása a Diósgyőri Kézműves Népi Alkotóházban 
április 22-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10:00 és 17:00 
óra között csodálható meg. 

A Feledy-házban Keller Lívia festőművész-tanár 
születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás 
nyílik meg, mely május 6-ig tekinthető meg. 

Kányási Holb Margit textilművész és Fátyol Zoltán 
képzőművész Egy és más című kiállítása a Rákóczi-
házban látogatható meg. A tárlat május 6-ig csodálható 
meg. 

Fekete Zoltán "fez ARCHA" fotókiállítása az Ifjúsági Ház 
galériájában április 17-ig látogatható. 

Március 23-án nyílt meg Goda Gertrud: Miskolc művész 
szemmel című kiállítása a City Hotel City Art 
Galériájában, mely április 23-ig látható. 

Murvai Ervin fotóművész tárlata a Színészmúzeum 
Teátrum Pincehely Galériájában április 15-ig 
csodálható meg.  

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.  

https://www.hellomiskolc.hu/Kupcsik-Sarolta-Miskolc-az-idegenvezeto-szemevel-cimu-fotokiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/Csabai-Renato-kiallitasa-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Kovacs-Manyi-Festomuvesz-Kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Gy.-Margit-es-Varga-Miklos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Nagy-Gy.-Margit-es-Varga-Miklos-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Diosgyori-Vasas-Fotomuveszeti-Kor-A-mi-vilagunk-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Egyetem-Ipari-termek-es-formatervezok-munkait-bemutato-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Egyetem-Ipari-termek-es-formatervezok-munkait-bemutato-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Pos-Krisztian-fafarago-es-Viragh-Sandor-ostorkeszito-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Keller-Livia-festomuvesz-tanar-szuletesenek-100.-evfordulojara-rendezett-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kanyasi-Holb-Margit-es-Fatyol-Zoltan-Egy-es-mas-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Kanyasi-Holb-Margit-es-Fatyol-Zoltan-Egy-es-mas-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Fekete-Zoltan-fotokiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Goda-Gertrud-Miskolc-muvesz-szemmel-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Goda-Gertrud-Miskolc-muvesz-szemmel-cimu-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Murvai-Ervin-fotomuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Jatekmuzeum
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KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 

 

Április 13-án és 14-én nagyszabású partit rendeznek a Rockwell Klubban: a Borsodi Fesztiválon két napon át DJ-k, 
lemezlovasok és retro együttesek lépnek fel: Soulwave, Szecsei, Jackwell, Neoton Família és még sokan mások. 

 

Április 13. péntek 

21:00-től a Corner Stage-ben a Rotor lép fel. 

21:00-től Jam Republik koncert a Grizzly Music 
Pubban. 

22:00 órától Retro+ party lesz a Stamp Clubban Veres 
Lacival. Sztárvendég: Zoltán Erika. 

22:00-től a Block Klubban Horváth Tamás 
gondoskodik a hangulatról. 

Április 14. szombat 

19:00 órától tavaszváró bált tartanak a Vörösmarty 
Nosztalgia Klub szervezésében a Vörösmarty 
Művelődési Házban. 

20:00-tól Szakács Gergő koncert az Avalon 
Ristorantéban. 

 20:00 órától nyitja meg kapuit a Helynekem, ahol a 
Disco Express ad koncertet. 

20:00-tól a Jockey Jokers 3. szülinapi koncertjén is 
bulizhatnak a Corner Stage-ben. 

21:00 órától gitárest Szász Péterrel az Otthonkában. 
Téma: Költők dalai. 

22:00-től Shake it party a Block Klubban. 

Április 19. csütörtök 

22:00-től Strong R a Rockwell Klubban. 

Április 20. péntek 

18:00 órától Török Ádám és a Mini koncertturnéján 
vehetnek részt a Gárdonyi Művelődési Házban. 

19:00-től a Magna Cum Laude ad akusztikus 
koncertet a Művészetek Házában. 

19:30-tól Illés Klubot rendeznek Rost Andreával és 
Szörényi Leventével az Ifjúsági és Szabadidő 
Házban. 

20:00 órától várja vendégeit a Helynekem, ahol a 
Kelemen Kabátban zenekar lép fel. Előzenekar: 
Clap4What. 

 

 

 

 

 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Április 14-én, 14 órától rendezik meg a Helyi 

értékek napját Tibolddarócon. 

Április 15-én, Egerben országos 

régiségvásárt tartanak, ahol 

szemezgethetnek az érdekesebbnél 

érdekesebb portékák között. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Borsodi-Fesztival-2018
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Stamp-Club-ban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Tavaszvaro-bal-a-Vorosmarty-Muvelodesi-hazban
https://www.hellomiskolc.hu/Szakacs-Gergo-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Disco-Express-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Gitarest-Szasz-Peterrel
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Torok-Adam-Mini-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Magna-Cum-Laude-akusztikus-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Illes-Klub
https://www.hellomiskolc.hu/Kelemen-Kabatban-koncert-a-Helynekemben
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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG
 

A következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca Barlangfürdőben****: 04.13, 
04.14, 04.15, 04.20, 04.21, 04.22, 04.27, 04.28 és 04.29. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna. 

 

Április 14. szombat 

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

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

20:00-tól éjfélig a Miskolctapolca Barlangfürdő**** 
éjszakai fürdőzésén a Hello Spring latin habpartin 
kapcsolódhatnak ki. 

Április 15. vasárnap 

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

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

Április 18. szerda 

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

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

SPORT, TÚRA, HOBBI 

 

Április 14. szombat 

11:00-től indul a Lillafüredi Sport- és Kalandparkból a 
Tókerülő Szeleta túra, mely közepes szintű és 
körülbelül 2 órát vesz igénybe. 

 

18:00 órától mérkőzik meg egymással az Aluinvent 
DVTK és a PINKK kosárlabda csapata a Generali 
Arénában. 

 

 

IDEGENVEZETÉS 

Általános idegenvezetés különböző nyelveken, tematikus városnézések és bükki túrák magyar nyelven. 
A miskolci turisztikai szervezet városnéző sétái 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  
 
 
 

https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Miskolctapolca-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Dj-Dirty-G-Latin-Habparty-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/Bukki-turak-aprilisban-a-lillafuredi-sport-es-kalandparkkal
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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HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 1-et fizet, 2-t kap akció a Miskolctapolca Barlangfürdőben: Az akció teljes árú fürdőbelépő vásárlása 
esetén érvényes, április 10-én, 17-én és 24-én! A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, 
és ünnepnapokon nem vehető igénybe. 

 A Herman Ottó Múzeum központi épületében található „Pannon-tenger Múzeum” kiállítási épületben 
áprilisban karbantartási munkák folynak. A kiállítások ez idő alatt is látogathatóak, de a munkálatok által 
érintett részek hosszabb-rövidebb időre lezárásra kerülnek. 
A múzeum kérése ezért, hogy az érdeklődők csoportos és egyéni látogatás esetén is minden esetben 
előzetesen kérjenek tájékoztatást e-mailban az info@pannontenger.hu, vagy 
a jelentkezes.hermuz@gmail.com címen, illetve telefonon a 46/560-170-es központi számon, iskolai 
csoportok esetén a 70/9432914 mobilszámon. 
A karbantartás ideje alatt a Pannon-tenger Múzeum kedvezményesen, az anyaintézmény többi 
kiállítóhelyének díjszabásával megegyezően látogatható. A részletek a http://pannontenger.hu/ oldalon. 
olvasható. 

 Hétköznapi kedvezmények a Miskolctapolca Barlangfürdőben: 

 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 kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, és kizárólag az igazolványok (nyugdíjas 
igazolvány, személyi igazolvány, diákigazolvány, miskolci lakcímkártya) felmutatásával érvényesek. Az 
ajánlat ünnepnapokon nem vehető igénybe. 

 A Herman Ottó Múzeum Képtára május 2-ig zárva tart. 

 Április 14-től indul a ZOO járat. A Miskolc Városi Közlekedési vállalat az idei évben is naponta tizenegy 
ZOO járatot hirdet meg, melyek igény szerint közlekednek Felső-Majláth és a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark között. Az igény szerinti közlekedés azt jelenti, hogy a járatnak van meghirdetett 
menetrendje, de csak akkor indul el, ha azt az utas kéri. A ZOO járat előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján kérhető. A telefonos utazási igényt 30 perccel a járat indulása előtt szükséges bejelenteni a 
46/514-949-es telefonszámon, megjelölve azt is, ahol az utas felszállni kíván. Az április 14-től érvényes 
menetrend letölthető a www.mvkzrt.hu weboldalról. 

 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.  

mailto:info@pannontenger.hu
mailto:jelentkezes.hermuz@gmail.com
http://pannontenger.hu/
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Már most írja be! Programok a következő hetekben  

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

Április 23. és 25. | Kupolakoncert az Erzsébet fürdőben 

Április 21. | Odett koncert a Helynekemben 

Április 22. | Zorán koncert a Generali Arénában 

Április 22. | Föld napja az Állatkertben 

Április 28. | Rock Aréna a Generali Arénában 

Április 28. | Mátyás király esküvői lakomája az 
Aranykoronában 

Május 17-19. | VII. Avasi Borangolás az Avasi 
pincesoron 

Május 18. | Filmfónia 2. a Generali Arénában 

Május 27. | Experidance Production: Cinderella családi 
mesemusical a Generali Arénában 

Május 27. | Búvárkodás élménye a Selyemréti 
Strandfürdőben 

Május 31. és Június 1.| Dumaszínház: Pályatévesztési 
tanácsadó - Kőhalmi Zoltán önálló estje a Művészetek 
Házában  

Június 28. | Promenád koncertek a Nyári Színházban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A heti hírlevél szerkesztői:  

Kupcsik Sarolta, Széles Andrea, Tóth-Bodnár Krisztina 

A programajánlót a szervezőktől származó információk 

alapján állítottuk össze. Az esetleges változásokért nem 

tudunk felelősséget vállalni.  

Lapzárta: 2018. április 12. 16:00 


