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2018. június 8 – 15.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

Június 6-9. 

89. Ünnepi Könyvhét és 

17. Gyermekkönyvnapok 

Miskolcon 

Erzsébet tér és több könyvtár 

Június 8 -17. 
Bartók Plusz 

Operafesztivál 

Miskolci Nemzeti Színház 

belváros több helyszínen 

Június 9. 
Avasi Családi és 

Gyermeknap 

Avas, Gesztenyés úti óvoda 

melletti terület 

Június 9. 
Family Perfect Day 

Fesztivál 
Egyetemi Körcsarnok 

Június 10. 
I. Miskolci Piknik a 

Népkertben 

Népkerti Vigadó Terasza és a 

Népkert 

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. 

 

Júniusi garantált sétánkon, 9-én szó lesz az 1878-as árvízről és következményeiről, a város látható és felszín alatti 
vizeiről, és a nyári forróságban felkeresünk néhány hűsítő szökőkutat is. Indulás a Tourinform irodából 10:00-kor. 

 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK

Júniusa 9-10-én, 11:15 és 15:15 órai kezdettel a 

S.A.G.A. Európai Harcművészetek iskolájának 

bemutatóját láthatják a Diósgyőri várban. 

A Bartók Plusz Operafesztivál kísérőrendezvényeként 

Június 8-án kézművesek lepik el a sétálóutcát és június 

17-ig, a fesztivál végéig megtalálhatjuk portékáikat a 

belvárosban. 

Június 8. péntek 

09:00-től a Herman Ottó Múzeumban, a Régészet 

napján a régészek mindennapjaiban leshetnek be 

egy valódi ásatáson. 

Június 9. szombat 

12:00 órától kezdődnek az Avasi Családi és 

Gyermeknap programjai a Gesztenyés úti óvoda 

melletti területen. Lesz ugrálóvár, csúszda, 

lufihajtogató bohóc, arcfestés, pónilovagoltatás és 

kézműves foglalkozások. 17:00 órától fellép 

Hevesi Tamás. 

Június 10. vasárnap 

13:00 órától a Sajószigeti úti állatmenhelyen 

kutyagolást tartanak.

KULTÚRA

Június 9-ig tartanak a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok miskolci programjai az Erzsébet téren, a 

miskolci könyvtárakban és egyéb helyszíneken, melyen kulturális programok széles választéka várják az 

érdeklődőket. 

Június 8-án nyitják meg az idei Bartók Plusz Operafesztivált. A műsor színes palettáján szerepelnek operák, balett és 

táncos előadások, operettek, musicalek és koncertek széles választéka. Az előadások, programok több helyszínen 

lesznek, többek között a Szent István téren, az Erzsébet téren és a Déryné-kertben.

 

 

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/A-S.A.G.A.-Europai-Harcmuveszetek-Iskolaja-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Avasi-sport-es-csaladi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Avasi-sport-es-csaladi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/88.-Unnepi-Konyvhet-es-15.-Gyermekkonynapok
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
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Június 8. péntek 

10.15-től és 11.15-től a rendhagyó divattörténeti 

előadás keretében a Diósgyőri várban 

megtudhatjuk, mit rejtett régen a ruhásláda. 

16:00 órakor nyílik meg a City Hotel Miskolc Art 

Galériájában Seres László festőművész kiállítása.  

17:00 órakor a Bartók Plusz Operafesztivál és az 

Ünnepi Könyvhét közös programjaként Dinnyés 

József lemezbemutató koncertjére kerül sor az 

Erzsébet téren. 

18:00 órakor újra megtelik komolyzenei élettel a 

város: nyitóparádéval indul a Széchenyi utcán a 

június 8-17. között megrendezett Bartók Plusz 

Operafesztivál. 18.30-kor a megnyitót a Szent 

István téren Fesztiválízelítő hangverseny követi. 

20:00 órától Lajkó Félix, hegedűvirtuóz és Sidoo 

Attilla, a Besh o DroM gitárosa ad fergeteges 

koncertet.  

18:00 órakor Kávéházi irodalmi estéket tartanak a 

Művészetek Háza Kávézójában. 

20.00 órakor Bartók 100 címmel időszakos 

képzőművészeti kiállítás nyílik a színház emeleti 

társalgójában. 

Június 9. szombat 

17:00 órakor nyitják meg Az orosz opera óriásai című 

tárlatot a Színháztörténeti és Színészmúzeumban. 

Június 11. hétfő 

17:00 órától az Akropolisz Szabadtéri Színpadon A 

kőszívű ember fiai című történelmi musical 

látható. 

Június 13. szerda 

10:00 órától ásatás betekintő séta keretében 

szerdánként újra lehetőséget biztosítanak a 

Diósgyőr várban arra, hogy gyermek- és felnőtt 

csoportok, illetve egyéni látogatók is belessenek 

az ásatási helyszínre.  

18:00-tól a Művészetek Házában A kis herceget adják 

elő a Balázs Győző Református Gimnázium 

művészeti tagozatos diákjai és az Egressy-Erkel 

Zeneiskola ének szakos növendékei.  

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Június 8-án, 15:00-től Primo Aperitivo Party a 
lesz a Világbékében. Vendég: az Anyukám 
mondta. Jó zenék és finom falatatok várják a 
vendégeket. 

Június 9-én, 21:00-től és 21:30-tól a Székely 
Kúriában tűzzsonglőrök színesítik az 
élőzenés vacsorát. 

I. Miskolci Piknik a Népkertben címmel június 
10-én 11 órától a Miskolci Gasztroklaszter 
rendezvényén levesek, pizzák, vasárnapi 
meglepetés ételek és kávék várják a 
vendégeket a Népkert Vigadó Teraszán. A 
borokról Sándor Zsolt Organikus Pincészete 
és a Barkland Pincészet gondoskodik. A 
gasztronómia színvonalat A Leves, 
Desszertem, Drót, Tókert, Végállomás, 
Vigadó és Világbéke garantálják. 

Az Avalon Ristorante angol hetein Angliát 
fedezhetik fel és ismerhetik meg az angol 
konyha tradícionális ételeit. 

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/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/88.-Unnepi-Konyvhet-es-15.-Gyermekkonynapok
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Piknik-a-Nepkertben
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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Június 14. csütörtök 

17:00-től a Bakelit – A kortárs szlovák művészet című 

kiállítás nyitja meg kapuit a Herman Ottó Múzeum 

– Miskolci Galériában. 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Június 14-én a Bakelit – A kortárs szlovák művészet 

című kiállítás nyitja meg kapuit a Herman Ottó 

Múzeum – Miskolci Galériában, mely július 28-ig 

látható. 

Az orosz opera óriásai című tárlatot június 9-én nyitják 

meg a Színháztörténeti és Színészmúzeumban, mely 

szeptember 2-ig megtekinthető. 

Június 8-9-10-én, 9:00-19:00-ig a Lego kiállítást 

tekinthetnek meg az Auchan Miskolc Pesti úti 

áruházban. Terepasztalok, vonatok, Star Wars, Lego 

Duolo, tankok, hajók, autók, interaktív LEGO daruk 

várják a lego rajongókat. 

Tóth-Pócs Judit nemezes iparművész Nem’ezen múlik 

című kiállítása a Rákóczi-házban csodálható meg július 

22-ig. 

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. 

A Miskolci PAVERPOL Textilszobrászati Műhely 
kiállítása június 21-ig 8 és 16 óra között tekinthető meg 
a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának B3-B4 
épületében. 

A kékszakállú herceg vára bemutatójának 
centenáriumán képzőművészek gondolják újra a 
Kékszakállú legenda és a valóság ihletet kínáló 
párhuzamát. A tárlat 2018. június 8–17-ig tekinthető 
meg a Miskolci Nemzeti Színház emeleti társalgójában. 
(Megnyitó: 2018. június 8., 20:00.) 

 

 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Június 8-10-ig, Szomolyán rendezik meg a 

XVII. Cseresznyefesztivált. Az egyik 

legkedveltebb gyümölcs megkóstolásán túl 

lehetőség lesz meghallgatni Takács Tamás 

Blues Band, a Kárpátia, Korda György és 

Balázs Klári, valamint Varga Miklós 

koncertjét is. 

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


5   
 
 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 
Június 8. péntek 

19:00 órakor a Népkert Vigadó és Söröző teraszán a 

MIEZ Műhely akusztikus koncertje hallgatható 

meg. A belépés ingyenes. 

19:00-től Indul a mandula a Vörösmarty Művelődési 

Házban. 

21.00-től a Sztrapacska Blues csap a húrok közé a 

Corner Stage színpadán. A belépés ingyenes. 

21:00 órától a Grizzly Music Pubban a Here we are lép 

fel. 

22:00-től a Rockwell Klubban Mr. Busta. 

22:00-től egy hatalmas ByeAlex és a Slepp koncerttel 

koronázzák meg a Miskolci Egyetem 

Körcsarnokában a Felvételi Juniálist. 

Június 9. szombat 

17:00 órakor kezdetét veszi a tizenegy órán át tartó 

buli a Helynekemben, melyen a Nextapes 6. 

évfordulóját ünnepli. 

20:00-tól a Vén Teenager Party-n a talpalávalót 

ezúttal Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 

szolgáltatja a Rockwell Klubban. 

20:00 órától Popper Péter zongoraestje lesz halható 

az Avalon Ristorante étteremben. A Ristorante 

vendégei számára a belépés ingyenes. 

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

Június 12. kedd 

19:00 órától nyitja meg kapuit az Ifjúsági Ház, ahol 
Djabe koncert lesz Gulli Briem közreműködésével. 

Június 14. csütörtök 

20:00-tól az operafesztivál kísérőrendezvényeként a 
Budapest Bár koncertezik a Szent István téren. A 
Farkas Róbert vezette nagyszerű zenekar Behumi 
Dórival, Keleti Andrással, Mező Misivel és Szűcs 
Krisztiánnal érkezik. A rendezvény ingyenes! 

Június 15. péntek 

20:00-tól Önkontroll és MArble Mist a Helynekemben 

22:00-től UV White partin bulizhatnak a Rockwell 
Klubban.  

22:00-től a Block Klubban Grandmasters - AK26 / Hiro 
és Giaj.

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

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna. 

Június 9. szombat 

08:00-kor veszi kezdetét a Family Perfect Day a 

Miskolci Egyetemi Körcsarnokban, a fitness-, 

egészség-, szépség és divat fesztiválja, ahol 

táncverseny, alakreform, zumba, divatshow és 

még sok érdekesség várja a vendégeket. 

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

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

 

 

https://www.hellomiskolc.hu/MIEZ-Muhely-Akusztikus-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/ByeAlex-es-a-Slepp
https://www.hellomiskolc.hu/Nextapes-party-at-Helynekem
https://www.hellomiskolc.hu/Nextapes-party-at-Helynekem
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
https://www.hellomiskolc.hu/Popper-Peter-zongora-est
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Djabe-with-Gulli-Briem-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Budapest-Bar-koncert-a-Bartok-Plusz-Operafesztivalon
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/Szaunaszeanszok-a-Miskolctapolca-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Family-perfect-day-fesztival-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
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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 

 Június 8-án, pénteken 17:50-től várhatóan 18:30-ig az Operafesztivál nyitóünnepsége idején 
villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar - Malomszög utca között, vagyis az utazás 
tervezhetőségéért egy átszállással elérhető a Tiszai pályaudvar Diósgyőr irányából. 

 Június 14-15-én VB hangulat lesz az Avalon Sörkertben, ahol nagyképernyőn nézhetik a vendégek a VB-
t. Különböző akciókkal készülnek. 

 Június 8-án zártkörű rendezvény miatt a Selyemréti Strandfürdő korlátozott nyitvatartással várja 
vendégeit! A fürdő ezen a napon 04:30-tól 09:00-ig tart nyitva. Ezen időtartam alatt kizárólag az 50 
méteres úszómedence vehető igénybe, úszójeggyel vagy úszóbérlettel rendelkező vendégeink részére. 
Az úszójegyek és bérletek megvásárlására a pénztárban 04:30 és 08:00 óra között van lehetőség. Bérlettel 
rendelkező vendégeink ebben az időszakban bérletük felmutatása mellett igénybe vehetik a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 50 méteres úszómedencéjét. 

 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. 
 

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.  

 

 

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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Már most írja be! Programok a következő hetekben  

Június 16-17. | Hunguest Hotel Palota Lillafüred 
Mercedes Benz Miskolc Deboti Vitorlás Hétvége a 
Hámori tavon 

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. június 7. 16:00

 

 


