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2018. május 25 – június 1.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

Május 24-25.  
Aranyalma Nyárindító 

Mesefesztivál 

Herman Ottó Múzeum Papszer 

utcai épülete 

Május 27. vasárnap 

Miskolc Városi 

Gyermeknap és Ezer 

Lámpás Éjszakája 

Népkert 

Május 27. vasárnap 

Experidance Production: 

Cinderella családi 

mesemusical 

Generali Aréna 

Május 29-június 2. Hangszert a kézbe Miskolci Galéria 

Június 1-2. XXII. Borsodi Fonó Lovagi Tornák tere 

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: 

 

Experidance Production: Cinderella családi 
mesemusical 

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

6 900 Ft 

Kupolakoncert Május 28. és 29. 
Erzsébet Fürdő 
kupolaterme 

2500 Ft 

Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó - 
Kőhalmi Zoltán önálló estje 

Május 31. 
20:30 

Művészetek Háza 3100 Ft 

 

 
 
Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK

Május 26-27-én, 10:00-től egész napos programok 

várják a Lillafüredre érkezőket a Zsongó Lillafüred 

eseményen. 

Május 29 – június 2-ig tart a Hangszert a kézbe 

esemény, ahol teljesen ingyenesen lesz látogatható a 

zenei játszótér (hangszerkiállítás) a Miskolci Galéria 

épületében. A programot zenetörténeti előadások, 

interaktív koncertek színesítik. 

Május 25. péntek 

14:00-17:00-ig a Diósgyőri várban játékos lovagi 

hétpróbára várják a családokat, ahol a kicsik és 

nagyok is kipróbálhatják bátorságukat, 

ügyességüket.  

16:00-20:00-ig az Aranyalma Nyárindító 

Mesefesztivál családi piknikjén vehetnek részt.  A 

program során lesz bábszínház, filcmesék, 

Szépenszóló Társulat Tündérbolt, rajzkuckó, 

meseösvény kézműves sarok, népi fajátékok, sőt, 

fellép a Mintapinty zenekar. Helyszín: a Herman 

Ottó Múzeum Papszer utcai épülete. 
 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Minden csütörtökön 18.00 órától az újdonsült 
tapas-kínálat apró fogásait ízlelhetik meg a 
Stamp-ben. 

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/Hangszert-a-kezbe
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekos-lovagi-hetproba-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Jatekos-lovagi-hetproba-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Aranyalma-Mesenap
https://www.hellomiskolc.hu/Aranyalma-Mesenap
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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Május 27. vasárnap 

08:00-kor veszi kezdetét a gyermeknap a 

Repülőtéren, ahol lesz táncbemutató, 

könyvbemutató, tűzzsonglőr show, kötélhúzás, 

bűvész show, Spider Mentőcsoport bemutató, 

judo bemutató, póni lovaglás, vidámpark, 

lézerharc, egész napos repülési lehetőség és még 

sok-sok kiegészítő program. 

09:00-től a Lillafüredi Sport- és Kalandpark változatos 

programokkal kedveskedik gyermeknap 

alkalmából a kicsiknek és nagyoknak: 

gyermekműsorokkal, arcfestéssel, óriásbábbal, 

bábszínházzal, bohóccal, gólyalábasokkal, 

játszóházzal, sőt fellép Aranyosi Péter, és lesz 

látványfőzés is Buday Péterrel. 

09:00-től nyitja meg kapuit a Diósgyőri vár is, ahol 

gyermeknapi program gyanánt lesz fotófal, 

ruhapróba a Lovagteremben, lovagi hétpróba a 

Felső várudvarban, illetve Mikó, az udvari bolond 

meséit hallgathatják meg a gyerekek.  

10:30-tól a Csodamalom Bábszínházban gyermeknapi 

sokadalom lesz, ahol kézműves játékokkal és 

bábsimogatóval készülnek, sőt, a paraván mögé is 

be lehet majd tekinteni. 

10:30-tól Miskolc Városi Gyermeknapján és az Ezer 

Lámpás Éjszakáján ismét megelevenedek a 

Népkert. Családi és gyerekprogramokkal, valamint 

a hazai könnyűzenei élet meghatározó 

szereplőinek fellépéseivel várják az érdeklődőket: 

készülnek gyermekműsorokkal, 

aszfaltrajzversennyel, mazsorett bemutatóval, 

bábszínházzal, táncbemutatókkal, egyéb 

fellépőkkel, este pedig a koncertek után az egész 

országban egyszerre engedik fel a világító lufikat. 

15:00-től az Avalon Park Maya Játszóparkjában a 

kicsiknek kedveskedve, gyermeknap alkalmából 

külön programokat rendeznek: először habparty 

lesz, majd 17:00-től a Diri Dongó gyermekkoncert 

hallgatható meg. 

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. 

17:00-től az Experidance Production: Cinderella 

családi mesemusical tekinthető meg a Generali 

Arénában. Jegyek a Tourinformban kaphatók. 

Május 30. szerda 

17:00-20:00-ig a II. Miskolci Élő Adás Adományozói 

estet rendezik meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárban, melyen azonnali felajánlással 

támogathatnak a  résztvevők bizonyos ügyeket. 

Június 1. péntek 

16:00-tól veszi kezdetét a XXII. Borsodi Fonó a Lovagi 

Tornák terén és a Vásártéren. Több fellépő lesz: 

Fodor Shodor Balázs, Szinvavölgyi 

néptáncműhely, Csík zenekar, Petruska, Ocho 

Macho, Luibig. 

KULTÚRA

A Miskolci Nemzeti Színház aktuális előadásai, rendezvényei: Kabaré, Györgyike drága gyermek, Minden egér 
szereti a sajtot, Julie kisasszony, Anna Karerina, Hóhérok, A Miskolci Dixieland Band – Dixie Klub, Ruy Blas, Gianni 

Schicchi - oparabeavató, Furcsa pár.  

2018. május 23. és 26. között rendezik meg az Utánam Srácok Fesztivált, melyen kötetbemutatóval, városi túrával, 

felolvasással, kiállítással és zenei programokkal is találkozhatunk. A program több helyszínen kerül megrendezésre: 

az Avasi kilátónál, a Dugóban, az Avasi Celláriumban és az Amfiteátrumnál is várják az érdeklődőket. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/gyereknap-a-Repuloteren
https://www.hellomiskolc.hu/gyereknap-a-Repuloteren
https://www.hellomiskolc.hu/DVTK-Gyereknap-a-Lillafuredi-Sport-es-Kalandparkban
https://www.hellomiskolc.hu/Gyermeknapi-programok-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Csodamalom-babszinhaz-havi-musora
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Varosi-Gyermeknap-es-Ezer-lampas-ejszakaja-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Varosi-Gyermeknap-es-Ezer-lampas-ejszakaja-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Maya-gyereknap-a-Maya-Jatszoparkban
https://www.facebook.com/
https://www.hellomiskolc.hu/Buvarkodas-elmenye-a-Selyemreti-Strandfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Experidance-production-Cinderella-csaladi-mesemusical
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Miskolci-Elo-Adas-Adomanyozoi-est
https://www.hellomiskolc.hu/II.-Miskolci-Elo-Adas-Adomanyozoi-est
https://www.hellomiskolc.hu/Borsodi-Fono-Folkfesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Nemzeti-Szinhaz-Havi-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Utanam-Sracok!
https://www.miskolcpass.com/hu
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Május 25. péntek 

15:00 órakor nyitják meg Feledy Gyula 
grafikusművész jubileumi emlékkiállítását a 
Feledy-házban. 

Május 26. szombat 

11:15, 13:15 és 15:15 órakor kezdődnek a rendhagyó 
divattörténeti előadások a Diósgyőri várban, ahol 
sok érdekességet tudhatnak meg a középkori 
öltözködésről. 

12:00-től rendezik meg a MOST-ot, azaz a Miskolci 
Országos Színjátszó Találkozót, amelyen három 
amatőr egyetemi színpad mutathatja be darabját 
a Helynekemben. A nap folyamán improvizációs 
tréningeken és fórumszínházi előadáson is részt 
vehetnek. 

17:00 órától művészestélyt tartanak a 10-es honvéd 
hét emlékére. Az est házigazdája Flach Antal 
(zongora). 

19:00 órakor kezdi meg 24 órás rekordkísérletét 
Szurasenkó Dániel, mely szerint másnap este 
19:00-ig koncertezik a Színháztörténeti és 
Színészmúzeumban. 

Május 28. hétfő 

19:00-től az évad utolsó kupolakoncertjére kerül sor 
az Erzsébet Fürdőben, ahol egy fergeteges rock 
bulira számíthatnak az Anima Group előadásában. 
Műsoron lesz például az AC/DC és Bon Jovi is. 

Május 29. kedd 

19:00 órától a dupla kupolakoncert második 
koncertjét tartják az Erzsébet Fürdőben, ahol 
szintén rock dalokat hallhatnak az Anima Group 
előadásában. 

19:30-tól a Miskolci Dixieland Band ad koncertet a 
Miskolci Nemzeti Színházban, a Játékszínben. 

Május 30. szerda 

19:00 órától a Párizsi konzervatórium növendékeivel 
tartják a Karmesterkurzus zárókoncertjét a 
Művészetek Háza hangversenytermében. 

Május 31. csütörtök 

17:00-től nyitják meg Á. Tóth József Á.Tóth 6X című 
fotókiállítását a Miskolci Galériában.  

18:00 órától és 20:30-tól kerül megrendezésre 
Kőhalmi Zoltán önálló estje "Pályatévesztési 
tanácsadó" címmel a Művészetek Házában. A 
20:30-as előadásra még vannak jegyek a 
Tourinform irodában. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Á. Tóth József Á.Tóth 6X című fotókiállítását a Miskolci 
Galériában nyitják meg és július 3-ig látható. 

Feledy Gyula grafikusművész jubileumi emlékkiállítása 
a Feledy-házban csodálható meg május 25-től október 
7-ig, hétfőtől csütörtökig, 9-től 16 óráig, pénteken 9-től 
13-ig, előzetes bejelentkezéssel. 

A Mokry asztala – Rovásírók Miskolcon a két 
világháború között című kiállítás a Rákóczi-házban 
megtekinthető. szeptember 30-ig, hétfő kivételével 9–
17 óra között. 

A Miskolci Galéria Petró-házában megnyílt a Szász 
gyűjtemény – Fókuszban Szász Endre művészete 
(Válogatás Szász Lula hagyatékából a Herman Ottó 
Múzeum gyűjteményéből). Megtekinthető: 2019. 
április 30-ig. 

Június 3-ig látható Dombóvári Ágnes grafikusművész 
kiállítása a Színháztörténeti és Színészmúzeumban 
(Teátrum Pincehely Galéria). 

A Medic-Art, avagy gyógyítók a művészetben című 
kiállítást a Rákóczi-házban orvosok alkotásai láthatók 

https://www.hellomiskolc.hu/Feledy-Gyula-jubileumi-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Feledy-Gyula-jubileumi-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/MOST-szinjatszo-talalkozo-es-muveszeti-nap-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/MOST-szinjatszo-talalkozo-es-muveszeti-nap-a-Helynekemben
https://www.hellomiskolc.hu/10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/10-es-honved-het
https://www.hellomiskolc.hu/Szurasenko-Daniel-rekordkiserlete-24-oras-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Kupolakoncert-az-Erzsebet-furdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Kupolakoncert-az-Erzsebet-furdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Dixieland-Band-Dixie-Klub
https://www.hellomiskolc.hu/Karmesterkurzus-zarohangverseny-a-Muveszetek-Hazaban
https://www.hellomiskolc.hu/A.-Toth-6x-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Palyatevesztesi-tanacsado-Kohalmi-Zoltan-onallo-estje
https://www.hellomiskolc.hu/Palyatevesztesi-tanacsado-Kohalmi-Zoltan-onallo-estje
https://www.hellomiskolc.hu/A.-Toth-6x-fotokiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Feledy-Gyula-jubileumi-emlekkiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Mokry-asztala
https://www.hellomiskolc.hu/Mokry-asztala
https://www.hellomiskolc.hu/Szasz-Gyujtemeny-Fokuszban-Szasz-Endre-muveszete
https://www.hellomiskolc.hu/Szasz-Gyujtemeny-Fokuszban-Szasz-Endre-muveszete
https://www.hellomiskolc.hu/Dombovari-Agnes-grafikusmuvesz-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Medic-Art-avagy-gyogyitok-a-muveszetben
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egészen május 27-ig, hétfő kivételével minden nap 
09:00-17:00-ig. 

„Tapintható művészet mindenkinek” című tárlat a 
Rákóczi-házban május 27-ig hétfőtől péntekig 9:00-től 
17:00 óráig. Előzetes egyeztetés szükséges. 

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

A Miskolci Játékmúzeum anyagából válogatott Barbie 
babák korabeli ruhákban és népviseletben című 
kiállítást a József Attila Könyvtárban látogatható május 
31-ig. 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 
Május 25. péntek 

19:00-től tartják meg az "Indul a mandula..." zenés - 
táncos estet a Vörösmarty Nosztalgia Klub 
szervezésében. 

19:00 órától lesz az X-faktor meghallgatás a New 
Orleans Rántotthúsozó és Steak Házban. 

21:00 órától a GodDam Ltd és a Dirty Koala 
koncertezik a Corner Stage-ben. 

22:00-től a Rockwell Klubban AK26, GWM 
gondoskodnak a hangulatról. 

22:00 órától a Block Klubban is bullizhatnak a Club 
sandwich Classic partin. 

Május 26. szombat 

18:00 órától műsoros batyus bált, zenés-táncos 
összejövetelt rendeznek a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Házban. 

20:00 órától Czibi Norbert szórakoztatja az Avalon 
Ristorante vendégeit. 

21:00 órától a Mozaik Bt. ad koncertet a Corner 
Stage-ben. 

 Június 1. péntek 

21-00-től a Corner Stage színpadán az Over My Dawn, 
a Nest of Plagues és a The Heartless Aisha. 

 

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG
A következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca Barlangfürdőben****: május 

25, 26, 27. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna. 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Május 26-án, a VIII. Ősfa Fesztiválon 

kapcsolódhatnak ki Bükkábrányban, ahol 

színes programokkal készülnek. 

Május 27-én, 09:00-kor kezdődik 

Nyékládházán a Városi Gyermeknap, ahol 

tűzoltóautó- és rendőrautó-bemutató, 

bohócműsor, bábelőadás,  

aszfaltrajzverseny és egyéb programok is 

várják a kicsiket és nagyokat. 

https://www.hellomiskolc.hu/
https://www.hellomiskolc.hu/Bozoki-Mara-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Barbie-Babak-Korabeli-Ruhakban-Es-Nepviseletben
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula...-zenes-tancos-est
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Batyus-bal-zenes-tancos-osszejovetel
https://www.hellomiskolc.hu/Czibi-Norbert-koncert-az-Avalon-Parkban
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-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Miskolctapolca-Barlangfurdoben
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Május 26. szombat 

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

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

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

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  
 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 Közlekedési információk: 

 Szombaton több 240-es autóbusz indul A menetrendben meghirdetett járatokon felül 2018. május 
26-án, szombaton a Repülőtérről 05:38-kor, 13:38-kor, a Mechatronikai parktól 14:10-kor és 22:10-
kor is indul 240-es autóbusz. 

 Forgalomterelés és megálló áthelyezés a Népkertnél: Május 27-én, délelőtt 09:15-től várhatóan 
09:45-ig rendezvény miatt lezárják a Görgey Artúr utcát a Lévay József utca és a Népkerti 
körforgalom között, és csak az autóbuszokat engedik át ezen a szakaszon. A Múzeum előtti Népkert 
megállóhely a rendezvény idejére ideiglenesen áthelyezésre kerül a gyalogátkelőhely elé. 

 A Miskolctapolcai Strand május 25-én, pénteken, zártkörű rendezvény miatt 17:00-ig tart nyitva. 

 Május 27-én, gyermeknapon, a miskolci fürdőkben izgalmas gyermekprogramokkal, fergeteges vízparti 
élményekkel várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

 Gyermeknapi kedvezmény a Miskolci Állatkertben: május 27-én a 14 év alatti gyermekek 
kedvezményesen, mindössze 100 Ft-os belépővel látogathatják az állatkertet! 

 Május 28. és 31. között a Gyermek Borsodi Fonó rendezvény ideje alatt 9:30 és 13:30 között óránként 
indulnak tárlatvezetések a Diósgyőri várban. 14:00 órától ismét félóránként igénybe lehet venni a 
szolgáltatást. 

 A Miskolci Galéria májustól vasárnaponként zárva tart. Nyitvatartás: kedd-szombat, 9:00-17:00-ig. 

 2018.06.4-én és 5-én a Lillafüredi Libegőn kötelező karbantartási munkákat végeznek. Nyitás 
2018.06.06-án, szerdán. 

 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) 

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


7   
 
 

 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. 
 

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  

Június 3. | Régiségvásár a belvárosban 

Június 6-11. | 89. Ünnepi Könyvhét és 17. 
Gyermekkönyvnapok 

Június 9. | Belvárosi garantált városnézés 

Június 9. | Family Perfect Day az Egyetemi 
Körcsarnokban 

Június 8-17. | Bartók Plusz Operafesztivál 

Június 17. Miskolci Termelői nap az Erzsébet téren 

Június 22. | Wellhello koncert a Lovagi Tornák terén 

Június 23. | Múzeumok Éjszakája 

Június 22-23. | XIII. Miskolci Fröccsfesztivál  

Június 23. | Szent Iván-éj a Diósgyőri várban 

Augusztus 11. | Mátyás az igazságos – a Nemzeti 
Lovasszínház előadása a Lovagi Tornák terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. május 24. 16:00 

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

