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Miskolci Szimfonikus Zenekar Újévi 
hangversenyei
A nagyszabású gálahangversenyek műsorán
népszerű polkák, operaáriák és operett slágerek
szerepelnek, amelyek tolmácsolásához a
műfajok legkiválóbb képviselőit hívják el
Miskolcra. Ahogy már megszokhatta a publikum
a látványnak is kiemelt szerepet szánnak, így
mindig van tánc és vetítés is.
2020.01.03.; 01.04.; 01.05. Miskolci Nemzeti 
Színház

X. Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap
A forralt bor főzőversenyt kulturális, zenés,
humoros programok kísérik a nap folyamán. A
rendezvényre kilátogatók különleges forralt
borokat kóstolhatnak, disznótoros hideg és
meleg ételeket, legfőképpen
tepertőkülönlegességeket fogyaszthatnak.
2020.01.18.  Görömbölyi pincesor  

Avasi Kvaterka
Mi is az a kvaterka?
Jelentése kedélyes társalgás, némi
itókával körítve. És ezt hol máshol
lehetne legjobban eltölteni, mint az Avas-
hegy lankáin finom borok és
gasztrokülönlegességek társaságában!
2020.02.15., 06.06.     Avasi pincesor

Határtalan Napok Fesztivál 
A 2013-ban útjára indított Határtalan Napok
Fesztivál meghatározó szerepet tölt be a
magyarországi színházi és a határon túli magyar
színházi élet közti kapcsolat fenntartásában és
erősítésében. A Miskolci Nemzeti Színház céljának
tekinti, hogy pusztán előadáscentrikus fesztivál
helyett egy összművészeti, egész Miskolc számára
jelentős eseményt hozzon létre.
2020. 02.13.-15. Miskolci Nemzeti Színház

Miskolci Kocsonyafesztivál
Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai
fesztiválja, melyen több száz kézműves és
gasztronómiai árus jelenik meg. A rendezvény
valamennyi szabadtéri programja ingyenes.
Koncertek, kézműves és gasztronómiai vásár
várja a vendégeket.
2020.02.14.-16.  Belváros

38. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Közép-Európa egyik legnagyobb
ásványfesztiváljára évről évre kb. 110 kiállító
érkezik a Miskolci Egyetemre. A rendezvényt
tovább színesítik reprezentatív, tematikus
kiállítások, illetve tudományos és
népszerűsítő előadások.
2020.03.07.-08. Miskolci Egyetem



XXVII. Menjünk Világgá! Utazási Kiállítás
Az észak-magyarországi régió legnagyobb
idegenforgalmi kiállítása kísérőprogramokkal,
kedvezményekkel és fellépőkkel. Idén először
az Ásványfesztivállal közös helyszínen és
időpontban.
2020.03.07.-08. Miskolci Egyetem Főépület 
Galéria

Miskolci Állatkert és Kultúrpark szezonnyitó
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark immáron
hagyományosan szezonnyitó napot tart,
melynek keretében változatos programokkal,
megújult látványetetésekkel várják a
látogatókat.
2020.03.15.  Miskolci Állatkert és Kultúrpark

IV Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál 
A színvonalas produkciók a kortárstánc
legújabb trendjeit, különleges irányait
képviselik, így az érdeklődők sűrített képet
kaphatnak a kortárstánc mai világáról.
2020.04.21.-25. Miskolci Nemzeti Színház

Miskolc Rally
Április utolsó hétvégéjén rendezik meg a 26. 
Miskolc Rallyt.

2020.04.24.-25. Belváros is érintett

III. Kassa – Miskolc Ultramaraton
Idén harmadik alkalommal rendezik meg a 
Kassa – Miskolc Ultramaratont. 
2020.04.18. Belváros

Miskolc Város Ünnepe 
Különböző helyszíneken, számtalan 
programot kínálnak a miskolciaknak a 
város napján.
2020.05.11.  Belváros



Strandnyitás a miskolci fürdőkben
A miskolci fürdőkben a nyári szezon kezdetével
nem csupán a belső medencék, gyógy-, wellness-
és fitnessszolgáltatások nyújtanak felejthetetlen
kikapcsolódást, hanem kültéri medencékkel és
élményelemekkel is várják a strandolni vágyó
vendégeket.
2020. május  Selyemréti Strandfürdő, 
Miskolctapolca Barlangfürdő, Miskolctapolcai 
Strandfürdő

IX. Avasi Borangolás
A rendezvény ideje alatt az utcák megtelnek helyi
és vendégborászokkal az ország híres
borvidékeiről, a kulináris élményeket neves
gasztroműhelyek biztosítják, a jó hangulathoz a
muzsikaszóról az utcazenészek mellett hazai
sztárfellépők is gondoskodnak. A rendezvény
fesztiválpohár megvásárlása mellett ingyenesen
látogatható.
2020.05.14.-16. Avasi pincesor 

Miskolc Város Gyereknap és Ezer Lámpás Éjszakája
Családi és gyerekprogramokkal, valamint
előadásokkal és fellépőkkel várják az érdeklődőket.
Este fél tízkor pedig az ország több pontján –
köztük Miskolcon is – húszezer világító lufi
emelkedik majd egyszerre a magasba az eltűnt
gyermekekért és egyben mutatva a fényt azok
számára, akiket hazavárnak.
2020.05.31. Népkert

Bike Day
Az egész napos programot kínáló kerékpáros
fesztivál a Tour de Hongrie kísérőrendezvényeként
várja a biciklizés szerelmeseit és a kikapcsolódni
vágyó családokat is.
2020. május Szent István tér

Tour de Hongrie
A Tour de Hongrie egy több mint kilenc évtizedes
múltra visszatekintő nemzetközi országúti
kerékpárverseny, a legnagyobb magyar
kerékpárverseny, az ország nemzeti körversenye.
A versenyen csak kontinentális (vagy annál
magasabb) kategóriájú csapatok, illetve nemzeti
válogatottak állhatnak rajthoz.
2020.05.16. Miskolc rajt és városi útvonal
lezárásokkal

XX. Zsongó Lillafüred Sport- és Kulturális 
Rendezvény
Fesztiválszerű sport- és turisztikai sorozat, amellyel
a szakemberek az egészséges életmódra szeretnék
felhívni a látogatók figyelmét. A rendezvény
rengeteg családot vonz, kicsiktől a felnőttekig
mindenki megtalálhatja magának a legmegfelelőbb
elfoglaltságot.
2020.05.30-31.  Lillafüred, Hámori-tó környéke



Fonó 
Koncertek, gasztronómiai finomságok, szalmabála
labirintus, falusi „utcácska”, fényfestés és a
népszerű Fonó liget várja mindazokat, akik egy nyár
eleji kikapcsolódásra vágynak történelmi
környezetben, könnyed programokkal.
2020.05.30-31. Diósgyőri vár, Lovagi tornák tere

XV. Miskolci Fröccsfesztivál
Nyár, meleg, hűsítő ital és önfeledt szórakozás. A
rendezvény célja, hogy ezt a hungaricumnak
számító italt népszerűsítse a belváros szívében
emelkedő Avas-hegy pincéiben. A jó hangulatról
zenészek, a finom ételekről pedig neves street food
vendéglátósok gondoskodnak.
2020.06.19.-20. Avasi Cellarium és Kis-Avas Első 
sor pincéi

Bartók Plusz Operafesztivál 
Az operákon kívül szimfonikus és kamarazenei
hangversenyek, dal- és kórusestek,
gyermekprogramok is műsorra kerülnek.
Képzőművészei kiállításokat, utcafesztiválokat,
fröccsfesztivált, irodalmi esteket rendeznek, a
város különböző pontjain pedig utcai zenészek és
táncosok tűnnek fel.
2020.06.12.-21.  Miskolci Nemzeti Színház és több 
más helyszín

Múzeumok Éjszakája
A Herman Ottó Múzeum Képtárában, a Pannon-
tenger Múzeumban, a lillafüredi Herman Ottó
Emlékházban, a Miskolci Galéria Rákóczi-házában, a
Színészmúzeumban és számos más helyszínen
színes programokkal, gyermekfoglalkozásokkal,
interaktív tárlatvezetésekkel várják a résztvevőket.
2020.06.27. 



Állandó programok

Miskolci Régiségvásár: Minden hónap 1. vasárnapja

Miskolci Termelői Nap: Minden hónap 3. vasárnapja

Éjszakai fürdőzés a Miskolctapolca Barlangfürdőben: az év minden
szombatján éjszakai fürdőzés várja a vendégeket, a havonta
megrendezendő zenés esteken pedig ismert DJ-k biztosítják a fergeteges
éjszakai hangulatot. Nyári szezonban a fürdő kültéri medencéiben
éjfélig fürdőzhetnek a látogatók.

Garantált városnézések: Márciustól novemberig minden hónap 2.
szombatján 10 órakor a Tourinform irodától indulnak tematikus sétáink.
Előzetes regisztráció nem szükséges.
Jegyvásárlás a helyszínen, indulás előtt. Időtartam: 1,5-2 óra.

Az aktuális programokról a www.miskolc.hu és a www.hellomiskolc.hu oldalakról tájékozódhat.


