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2018. június 15 – 22.  

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 
 

Június 8 -17. 
Bartók Plusz 

Operafesztivál 

Miskolci Nemzeti Színház 

belváros több helyszínen 

Június 16-17. Deboti Vitorlás Hétvége 
Hunguest Hotel Palota, 

Hámori-tó 

Június 17. vasárnap Miskolci Termelői Nap Erzsébet tér 

Június 17. vasárnap 

O Sole Mio – a Bartók 

Plusz Operafesztivál 

zárógálája 

Szent István tér 

Június 21. csütörtök Reneszánsz vacsora Hunguest Hotel Palota 

Június 22. péntek Wellhello koncert  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. Június 15-én megkezdjük a Kolor City Fesztivál programjaira szóló jegyek, bérletek 
árusítását. 

 

Június 17-én, 09:00-13:00-ig ismét megrendezik a Miskolci Termelői napot az Erzsébet téren, melyen a helyi 
termelők termékei, kóstolók és kézműves portékák mellett izgalmas programokkal készülnek. Fellép a Miskolci 
Erkel Ferenc Rézfúvós Quintett, tudományos kísérleteket mutat be a Miskolci Egyetem Anyagtudományi kara, a 
kézműves játszóházban Nap-Hold pörgettyűt készítenek majd, a Miskolci Gasztro Klasztert pedig a Drót Bisztró 
képviseli. 

 

Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI 

PROGRAMOK

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 16-17-én ismét megrendezik a Deboti Vitorlás 

Hétvégét Lillafüreden, a Hámori-tavon. 

Az Avalon Park 3. születésnapja alkalmából június 16-

17-én izgalmas programokkal készül a Maya 

Játszóparkban és kedvezményekkel a Sörkertben, 

illetve a Hell Kartban. Lesz Cukor Bohóc, Buborék party 

és fellép Kovácsovics Fruzsina. 

Június 16. szombat 

10:00-től nyílt napot tart a Miskolci Állategészségügyi 

Telep, melyen a kutyasétáltatás mellett 

örökbefogadásra is lehetőség nyílik. 

Június 17. vasárnap 

16:30-kor az Ifjúsági Ház kerti partiján fellépnek a 

Miskolci Kulturális Központ mozgásművészeti 

csoportjai, melyre a belépés ingyenes. 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Június 17-én, 18:00 órától a La Mirage 
Étteremben vacsorával egybekötött stand up 
estet tartanak, melyen fellép Ürmös Zsolt, 
Bach Szilvia és Rokker Zsoltee. 

Június 21-én, 18:30-tól a Palotaszálló  
reneszánsz vacsoráján megtapasztalhatják a 
vendégek a középkori nemesek és királyok 
kiváltságait. A korhű lakomán lovagok harci 
műsora és tűzzsonglőr show is látható lesz. 

A Drót Bisztróban az oroszországi foci VB 
ideje alatt speciális orosz ételekkel és közös 
meccsnézéssel várják a szrurkolókat. 

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-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/Deboti-Vitorlas-Hetvege
https://www.hellomiskolc.hu/Deboti-Vitorlas-Hetvege
https://www.hellomiskolc.hu/3-Avalon-szuletesnap
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
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/Reneszansz-lakoma-a-Palotaban
https://www.hellomiskolc.hu/Sunday-Brunch-a-Hunguest-Hotel-Palotaban
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Június 20. 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.  

Június 22. péntek 

11:15, 13:15 és 15:15 órától a Debreceni Történelmi 

Korok Hagyományőrző Egyesület Mátyás király 

uralkodásának időszakát jeleníti meg: 

viselettörténeti bemutatót, gyalogos 

párviadalokat, muskéta sortüzet mutatnak be a 

Diósgyőri várban. 

KULTÚRA

A június 8-17-ig tartó Bartók Plusz Operafesztivál 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.

Június 15. péntek 

10.15 és 13.15 órai kezdettel rendhagyó 

divattörténeti előadást hallgathatnak meg a 

Diósgyőri várban, melyben megtudhatják mit 

rejtett a ruhásláda Nagy Lajos király idejében. 

18:00 órától ad koncertet a Recitatrio lép fel a 

Miskolci Galéria - Rákóczi-házban. 

Június 16. szombat 

11:15, 13.15, 15:15 órakor gyógynövényismereti 

előadásokon vehetnek részt a Diósgyőri várban, 

ahol a vár gyógynövény szakértője a középkori 

gyógyászat rejtelmeibe avatja be a látogatókat 

Június 17. vasárnap 

10:00 - 13:00-ig és 14:00 - 17:00-ig a középkori 

betűvetésen a vár betűvető mestere megismerteti 

a vendégeket az iniciálék történetével és a 

középkori kódexek világával. 

18:00 órától az O Sole Mio, a Bartók Plusz szabadtéri 

zárógáláján vehetnek részt a Szent István téren, 

ahol Eperjesi Erika és Boncsér Gergely működik 

közre és melyen elsősorban olasz áriák, duettek, 

együttesek és népszerű nápolyi dalok hangzanak 

el. 

Június 22. péntek 

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

Bemutató Csillagvizsgálóban, melyen először egy 

előadásra kerül sor, majd távcsöves megfigyelésre 

is lesz lehetőség.  

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Kupcsik Sarolta: Miskolc az idegenvezető szemével 

című fotókiállítása június 19-től 30-ig látható a Miskolci 

Galéria Rákóczi-házában. 

A Bakelit – A kortárs szlovák művészet című kiállítás a 

Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galériában július 28-

ig látható. 

Az orosz opera óriásai című tárlat a Színháztörténeti és 

Színészmúzeumban szeptember 2-ig tekinthető meg. 

Tóth-Pócs Judit nemezes iparművész Nem’ezen múlik 

című kiállítása a Rákóczi-házban csodálható meg július 

22-ig. 

https://www.hellomiskolc.hu/Asatas-betekinto-seta-a-Diosgyori-varban
https://www.hellomiskolc.hu/Debreceni-Tortenelmi-Korok-Hagyomanyorzo-Egyesulet-bemutatoi
https://www.hellomiskolc.hu/Debreceni-Tortenelmi-Korok-Hagyomanyorzo-Egyesulet-bemutatoi
https://www.hellomiskolc.hu/Bartok-Plusz-Miskolci-Operafesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Rendhagyo-divattorteneti-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Titokzatos-gyogynovenyek-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Titokzatos-gyogynovenyek-eloadas
https://www.hellomiskolc.hu/Kozepkori-betuvetes-a-Diosgyori-varban-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Kozepkori-betuvetes-a-Diosgyori-varban-hu
https://www.hellomiskolc.hu/O-Sole-Mio-A-Bartok-Plusz-Operafesztival-szabadteri-zarogalaja
https://www.hellomiskolc.hu/Csillagparty-a-Dr.-Szabo-Gyula-Csillagvizsgaloban
https://www.hellomiskolc.hu/Kupcsik-Sarolta-Miskolc-az-idegenvezeto-szemevel-cimu-fotokiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Bakelit-Kortars-szlovak-muveszet
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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.) 

 

 

 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 
Június 15. péntek 

19:30-tól évadzáró Illés Klub lesz az Ifjúsági-házban. 

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. 

Június 16. szombat 

20:00-tól 30+ rustic retro partin bulizhatnak a Block 
Klubban. 

21:00-től a Corner Stage színpadán az Aggodalomra 
semmi ok és a Bebukottak lépnek fel 

Június 22. péntek 

20:00-tól nyitja meg kapuit a Lovagi tornák tere, ahol 
a Wellhello ad nagyszabású koncertet. Utána 
Lights off after party. 

22:00-től a Rockwell klub fellépője Opitz Barbi lesz. 
Rezidens: Márton Boy. 

 

SZOMSZÉD KERTJE 

Június 16-án az I. Ongai Levendula és 

Gasztro Napon vehetnek részt, ahol lesz 

kézműves termékek vására, gasztro 

bemutató, levendulás ételek vására és 

egész napos levendulaszedés. 

Június 16-án, Mezőkövesden, a IV. 

Megyenapon is programok várják az 

érdeklődőket a Kavicsos-tó és Szabadidő 

parknál: 10:00-től egészen estig rengeteg 

fellépő közül válogathatnak. 21:00-kor 

Republic nagykoncert! 

Június 22-én, 18:00 órától az Edelényi 

kastélyszigeten ismét lesz Kastély-

szerenád. 

 

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/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-bulik-a-Blockban
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-koncertek-a-Corner-Stage-ben
https://www.hellomiskolc.hu/Wellhello-koncert-hu
https://www.hellomiskolc.hu/Hetvegi-programok-a-Rockwellben
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TESTI, LELKI EGÉSZSÉG
A következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca Barlangfürdőben****: június 

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

Június 16-án, a Magyar Úszás Napján a Kemény Dénes Városi Sportuszoda 10.00-16.00 óra között térítésmentesen 

várja a vendégeket, ahol bemutató jelleggel, ingyenesen gyermek- illetve szülő-baba közös úszásoktatási órákat 

tartanak.

Június 16. szombat 

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

Június 17. vasárnap 

16:30-tól eukaliptuszos szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

17:30-tól mézes-ilang ilang szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

18:30-tól kubebás szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

Június 21. csütörtök 

16:30-tól római kamillás szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben. 

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

18:30-tól mandarinos-levendulás szaunaprogram  
a Selyemréti Strandfürdőben.

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 15-én és 16-án (illetve, ha rossz idő miatt elmarad valamelyik előadás, akkor 17-én) az Avasi 
kilátónál éjfél körül ér véget az Operafesztivál szabadtéri előadása. Az előadáson résztvevők hazajutását 
segíti az MVK Zrt. az Avasi kilátó végállomáson az alábbiak szerint:  

 amennyiben a résztvevők nem érik el a 0:05-kor induló 31-es autóbuszt, akkor rásegítő 31-es járat 
indul az utasok igénye szerint, 

 35R-s autóbusz indul menetrend szerint 23:55-kor és 0:25-kor, mindkét járatról átszállási lehetőséget 
biztosítunk a Szinvapark/Centrum megállóhelyen a Felső-Majláth és a Tiszai pályaudvar irányába 
közlekedő 1-es villamosokra, 

https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Miskolctapolca-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-a-Selyemreti-Strandfurdoben
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/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
https://www.miskolcpass.com/hu
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 rásegítő autóbusz indul az Avas kilátótól a Majális-parkig az előadás végéhez igazodva. Ez a járat a 
Centrum megállóhelyig a 35R-es autóbusz útvonalán közlekedik, majd a Szeles utcán balra fordul és 
a Petőfi tér megállóhelytől az 1-es autóbusz útvonalán a Majális-parkig közlekedik. 

 Június 18-tól augusztus 26-ig ingyenes aquafitness-szel készülnek a Miskolctapolcai Strandon és a 
Miskolctapolca Barlangfürdőben. Minden szerdán, szombaton és vasárnap 3x15 percig tornázhatnak a 
vízben az érdeklődők.  

 Június 17-én Apák napját tartanak a miskolci fürdőkben, mely szerint egy édesapa és egy gyermek 
kedvezményes áron vásárolhat belépőt. Minden további belépő teljes áron vásárolható meg. 

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

 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.  

 

 

Már most írja be! Programok a következő hetekben  

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 14. 16:00

 

 

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

