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július 1., július 15., augusztus 12.
GasztroPlacc Extra
Lovagi tornák tere melletti Vásártér

A Gasztroplacc idén nyáron újra vár július 8- tól 
a Művészetek Háza előtti téren! A kellemes ze-
néről DJ, a minőségi borokról neves borászok, 
a feledhetetlen gasztroélményről pedig a vá-
ros neves vendéglátóhelyei gondoskodnak 
majd. A gyermekek szórakozását gyereksarok 
garantálja.
A rendezvény ingyenesen látogatható.

július 8., július 22., augusztus 5., augusztus 20.
GasztroPlacc
Művészetek Háza előtti téren

A Gasztroplacc Extra idén nyáron 
a Diósgyőri vár lábánál, a Lovagi 
tornák tere előtt található Vásár-
téren várja az ízek rajongóit. Ér-
zékszervi stimulálás, közösségi 
hangulat és a maradandó pillanat 
élménye, egy szerethető és han-
gulatos téren. A rendezvény in-
gyenesen látogatható.

www.gasztroplaccmiskolc.hu

www.gasztroplaccmiskolc.hu
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július 1., július 15., augusztus 12.
GasztroPlacc Extra
Lovagi tornák tere melletti Vásártér

www.facebook.com/avasikvaterka

Az Avasi hegyoldal ismét a baráti be-
szélgetésektől, poharak koccintásától 
lesz hangos. A street- food ételek mellé 
hangulatos jazz zenét hallgathatnak a 
kvaterkázók. A rendezvényt mindig nagy 
érdeklődés övezi, mert ki ne szeretne az 
Avas-hegy lankáin, hűs borospincékben, 
finom borok és gasztrokülönlegességek 
társaságában megpihenni vagy baráti 
körben hajnalig beszélgetni. Az esemény 
elnevezése is beszédes: kedélyes társal-
gás némi itókával körítve.

július 2.
Bükk+Pezsgő
Avasi Bortanya

A rendezvényen a Bükki borvidék termelő-
it ismerhetjük meg és tematikusan mindig 
más- más boros téma kerül az előtérbe. 
Az est díszvendége Tüű Péter kétszeres 
magyar sommelier bajnok, a Champagne 
Master- Level „highest honors”diploma 
birtokosa, aki egy csodálatos pezsgő be-
mutatóval örvendezteti meg a vendége-
ket.
Az ételeket a DZ Burger biztosítja, a zenei 
hangulatért a Crimson Sky felel.

július 9., augusztus 6.
Avasi Kvaterka / Avas- hegy, Nagyavas

www.facebook.com/bukkplusz
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www.adymuvhaz.hu

A Miskolcról induló Edda zene-
kar slágerei hangzanak el a 80- as 
évekből, a Kölyköd voltam- tól a 
Gyere őrült- ig.
A két gyémántlemezes korszak si-
kerdalait Ex- Edda tagok előadásá-
ban hallhatjuk!

július 23.
Zártosztály és a Bakancsosok
Ady Endre Művelődési Ház

www.diosgyorivar.hu

Olyan ismert slágerek fűszerezik ezt a 
kedves történetet, mint az „Egy kis ci-
garetta”, a „Szellő szárnyán”, a „Gyere 
csókolj meg tubicám” vagy a „Tündér-
királynő légy a párom” Huszka Jenő és 
Martos Ferenc egy kedves történetet 
hozott létre, sok poénnal, remek sláge-
rekkel, fantasztikus környezetben!

július 9.
Lili bárónő - operett
Lovagi tornák tere
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Indulás helye, ideje: 10 óra,
Lovagi tornák tere melletti Vásártér
A séta során nemcsak a városrész legis-
mertebb attrakciójáról a Diósgyőri várról 
lesz szó, hanem sok egyéb érdekesség is 
terítékre kerül. A sétán való részvételhez 
előzetes regisztráció nem szükséges.

július 23.
Garantált séta Diósgyőrben: Lovagoktól a tündérekig

Lovagi tornák tere melletti Vásártér

A rendezvény különlegessége, hogy a meg-
szokott nyitvatartási időn túl, a sötét éjsza-
kában is lehet libegőzni, elmerülve a gyönyö-
rűen kivilágított környezet mellett. A parkba 
érkező vendégeket különleges hangulatban 
és gasztonómiai különlegességekkel várjuk.
A normál nyitvatartás 10.00 - 18.00 óra, a Li-
begők Éjszakája alatt 10.00- 22.00 óra.

július 16.
Libegők Éjszakája

Lillafüredi Libegőpark

www.libegopark.hu

www.hellomiskolc.hu
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A Neoton Família Sztárjai a FAMÍLIA
frontembereiből alakult 2005- ben. 
Repertoárjuk főleg a régi legna-
gyobb Neoton slágerekből tevődik 
össze, a Santa Mariától, a Kétszáz-
húsz felettig. Előzenekar: Heatlie, 
Crazy Little Queen.
 Házigazda: Dj Dominique

augusztus 5.
Fergeteg Party
Lovagi tornák tere

www.diosgyorivar.hu

július 29- 31.
ISSF World Tour Target Sprint 2022 –
Hungarian Open
Egyetemváros –
Miskolci Atlétikai Centrum

A Target Sprint ötvözi a futást a sport-
lövészettel, ezáltal az ügyességet a 
pontossággal, egyszerű, gyors és szóra-
koztató versenyszám. Egyiptom, Német-
ország, Olaszország, Svájc és Anglia után 
a 6. futamnak Miskolc ad otthont. Min-
den sportkedvelőt szeretettel várunk!
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Az ünnepi programok a Szent 
István térre koncentrálódnak. 
Ide érkezik meg a díszmenet  az 
aratókoszorúval,  és a történelmi 
egyházak közösen szentelik 
meg az új kenyeret. Látvány 
kenyérsütés, családi programok, 
kirakodóvásár és koncertek 
várják az érdeklődőket.

augusztus 20.
Államalapító Szent István király ünnepe

Szent István tér, Városház tér

Indulás helye, ideje: 10 óra, Görömbölyi Mű-
velődési Ház bejárata (Szolártsik tér 4.)
A séta a különleges pincesorairól is neveze-
tes görömbölyi városrészbe vezet. Az érdek-
lődők megtudhatják milyen szerepe van a 
városrésznek a Mária- úton, ki az az egyházi
személy, akiről Görömbölyön és Ungváron is 
utcát neveztek el. A sétán való részvételhez 
előzetes regisztráció nem szükséges.

július 30.
Garantált séta Görömbölyön: A püspökségtől a 

borospincékig
Görömbölyi Művelődési Ház bejárata

www.hellomiskolc.hu

www.miskolc.hu
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www.miskolczoo.hu

www.miskolczoo.hu

A Miskolci Állatkert idén ünnepli 
megnyitásának 39. évfordulóját! 
Ebből az alkalomból egész napos 
ünnepi programokkal, meglepe-
tésekkel várják a látogatókat!

augusztus 20.
Az Állatkert születésnapja
Miskolci Állatkert

augusztus 26.
Állatkertek Éjszakája
Miskolci Állatkert

Ebben az évben 10. alkalommal kerül megrendezésre az Állat-
kertek Éjszakája. Az este során különlegességekkel, érdekessé-
gekkel várják látogatóikat, akik így egy igazán rendhagyó prog-
ramon vehetnek részt az állatkertben, hiszen máskor nincs 
lehetőség rá, hogy megismerjék az állatkert lakóinak életét 
sötétedés után. Ezen a napon az Állatkert hosszabbított nyitva 
tartással, 9.00 és 23.00 óra között várja a látogatókat.
A nap folyamán érkezők folyamatos bent tartózkodással az esti 
programokon is részt vehetnek. Jegyváltásra ezen az estén 
21.00 óráig lesz lehetőség.
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augusztus 26- 27.
Hangszínhely Fesztivál

Miskolci Galéria, Művészetek Háza, Erzsébet tér, Helynekem, belváros

augusztus 20.
Az Állatkert születésnapja
Miskolci Állatkert

www.hellomiskolc.hu

augusztus 27.
Garantált séta az Avasi Arborétumba:

Nyüzsgésből a csendbe / Tourinform Miskolc

Indulás helye, ideje: 10 óra, Tourinform 
Iroda (Széchenyi u. 16.) A séta során ta-
lálkozhatunk botlatókövekkel és dínókkal 
is, megtudjuk mi a kapcsolat a tejesedé-
nyek és Szűz Mária között, végül meg-
csodálhatjuk a belváros egyik tüdejét. A 
sétán való részvételhez előzetes regiszt-
ráció nem szükséges.

Számos képzőművészt inspirál a zene, és ez az inspiráció 
nagyon széles skálán mozog; a zenészek, a hangszerek 
ábrázolásával kezdődik és egészen a hangok és a színek 
megfeleltetésének kutatásáig terjed. A fesztivál ennek a 
két művészeti területnek a kapcsolódási pontjaira sze-
retné felhívni a figyelmet, bemutatni az egymástól eltérő 
zenei stílusok képviselőit, akik mindannyian valamilyen 
módon kapcsolódnak a vizuális művészet egy- egy ágához. 
A koncerteket kísérő kiállításon zenéhez kapcsolódó műal-
kotások lesznek láthatóak, legtöbbjüket a fellépő zenészek 
készítették, de szerepelni fog néhány klasszikus modern 
magyar alkotás is.
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Az ország legjelentősebb természetvédelmi, 
környezetvédelmi, kulturális és turisztikai 
rendezvénye. Gasztronómia, természetközeli 
élmények, társasjáték a patak partján.
A zárókoncerten Szabó Balázs és bandája 
szórakoztatja majd az érdeklődőket!

szeptember 2.
Rúzsa Magdi koncert 

Lovagi tornák tere

A legnagyobb magyar filmes rendezvény, 
amely idén is a világ filmművészetének 
legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát 
hozza Miskolcra: olyan nagyjátékfilmeket, 
kisjátékfilmeket, dokumentum- és animációs 
filmeket, amelyeknek a CineFesten lesz a 
magyarországi premierje! A fesztivál számos 
szórakoztató és kísérőrendezvényt is kínál.

szeptember 9- 17.
18. CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál
Művészetek Háza és a belváros több pontján

www.miskolc.hu

www.cinefest.hu

augusztus 27- 28.
Szinva Örökség Napok
A város különböző pontján felállított színpadokon
Lillafüredtől a Szinva teraszig.
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Magyarország egyik legkarizmati-
kusabb énekesnője, lélegzetelállító 
környezetben újra Miskolcon kon-
certezik!

szeptember 2.
Rúzsa Magdi koncert 

Lovagi tornák tere

www.diosgyorivar.hu

augusztus 27- 28.
Szinva Örökség Napok
A város különböző pontján felállított színpadokon
Lillafüredtől a Szinva teraszig.

Minden hónap első vasárnapján, egy 
pillanatra visszacsöppenhetünk a 
múltba! Régi emlékek, csillogó tár-
gyak, antik bútorok és festmények 
lepik el a sétálóutcát! Már attól is 
feltöltődik az ember, ha csak nézelő-
dik, de ha szerencséje van akkor 1-2 
gyűjtői darab is a kosarában landol-
hat!

minden hónap 1. vasárnapja
Miskolci Régiségvásár

Belváros

www.facebook.com/regisegvasarmiskolc

ISMÉTLŐDŐ PROGRAMOK
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Márciustól novemberig minden 
hónap 2. szombatján, 10 órakor a 
Tourinform irodától indulnak a kü-
lönleges témájú, évek óta óriási 
népszerűségnek örvendő városné-
ző séták. Előzetes regisztráció nem 
szükséges. Jegyet vásárolni a hely-
színen, indulás előtt van lehetőség. 
A séták időtartama kb. 1,5-2 óra. 

minden hónap 2. szombat
Garantált városnéző séták
a belvárosban
Tourinform Miskolc

www.facebook.com/MiskolciTermeloiNap

www.hellomiskolc.hu

A Miskolci Termelői Napot minden 
hónap 3. vasárnapján rendezik meg 
a belváros központjában. Aki ezen a 
napon kilátogat az Erzsébet térre, vé-
gig kóstolhatja a helyi termelők pazar 
gasztro különlegességeit, ha pedig úgy 
tartja kedve, hazavihet néhány csodás 
kézműves terméket is!

minden hónap 3. vasárnapja
Miskolci Termelői Nap / Erzsébet tér

ISMÉTLŐDŐ PROGRAMOK
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Görömbölyi és környékbeli termelők 
árui, kézműves termékek és ajándé-
kok bemutatója és vására.

minden hónap 4. vasárnapja
Görömbölyi Termelői Nap

Miskolc- Görömböly, Szolártsik tér

Miskolc
a Te helyed!
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tourinform miskolc
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
+36 46 350 425
miskolc@tourinform.hu
nyitva: H-P: 8.45-16.45, Szo: 8.45-14.45


