
Programajánló  

Alsóörs, Török ház - Petőfi köz 6.  
 

 

“FESTŐÖRS” KIÁLLÍTÁSA A  

TÖRÖK HÁZBAN 
Az alsóörsi "Festőörs" szeretettel vár minden érdeklődőt július végéig a 

Török-házban lévő kiállításán. 

Nyitva tartás: csütörtök, péntek: 16 -19 óra, 

szombat,vasárnap:9 -12, illetve 15 -19 óra. 

 

 



Lovas, Lovas Kikötő - Fő u. 19. 

Maczky László fekete fehér fotói –  

vegytiszta grafikák 

 

Maczky László fekete fehér fotói – fényképek, mint vegytiszta grafikák 

 

Tiszta vonalak és kompozíciók utalnak egy adott pillanat különlegességére, amit igyekszik 

a fényképeiben megragadni. A középpontban a hitelesség megélése és az identitás 

ábrázolása áll. Maczky László fotói mindig kihívást jelentenek a szemlélő számára: 

nem azért mert harsány motívumokkal és csillogással provokálnak, épp ellenkezőleg – 

valóságunk részleteit hétköznapjaink optikai nézőpontjából szűri meg. A pillantást az 

esztétikailag különlegesre élesíti ki és nyomatékos művészi stíluseszközökkel bizonyítja, 

hogy létezik ritmus a csöndben, amelytől napjainkban már teljesen elszoktunk. 

Irritáló tükröződések, szokatlan látószögek, az aszimmetriák kompozíciós támogatása és 

egyes motívumok ritmikus sorba rendezése jellemzik a felvételeit. 

A motívumait kivonja térből és időből és valamilyen abszolút értelmű jelzéssé 

konkretizálja őket. Munkáinak ebből fakadó esztétikai tisztasága és nyitottsága szinte 

szabályszerűen hangsúlyos vallomás a látottakról. 

Kellő következtetéssel erre az alapra építkezik tovább a fotográfus a hasonlóan analóg 

módon lefotózott ám digitálisan feldolgozott nagy formátumú fotóalkotásaiban (fekete-

fehér). Maczky László fotóművészetének ismertetőjegyeiként a formák 

különlegességét és tisztaságát kell kiemelni, amely nem kerüli el a türelmes és odaadó 

szemlélő figyelmét, mindemellett stilisztikai egyértelműsége egyben igen komoly belső 

mélységgel is rendelkezik. A fotók is megvásárolhatóak.  

 

 



Indul a termelői piac Alsóörsön, a „Piknik” péntekenként! 

 

 

 Csiszár pincészet   borkostolója a „Piknik” piacon ! 

5 féle bor 2000,-Ft/fő 

 

Jelentkezés a borkostolóra: 

Tourinform ALSÓÖRS- 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 

telefon: +3687575000 

 

e-mail: info@balatonriviera.hu 

A piac esős időjárás esetén nem lesz megtartva. 

 

mailto:info@balatonriviera.hu


 

2020. július 17., péntek, 17:00–22:00 

SÖPTEI JAZZDŰLŐ NYITÓBULI! 

Péntekenként lazulunk a lugasban. Lesz densz plusz mámor, 

látvány, élmény, napfény, holdfény. Robi szuper bisztrókajái, 

gyarló grillkolbászok és meglepi a vegáknak, Zsolti díjnyertes 

borai, aranyló Varázslat és ezüstös Hangulat. 

Zenél a Quiet Chords duó, táncoltat DJ Titz. 

Benéz George Benson, Aretha Franklin, Norah Jones, 

Amy Winehouse, Jamiroquai, Jacko és még páran. 

Hozd fel a lábad ha mered, a JazzDűlő nem meredek! 

  

(87) 340 201 

sopteipince@sopteipince.hu 

 

 

 

 

mailto:sopteipince@sopteipince.hu


Alsóörs – strand  

július 17. péntek 20.00. 

 

Jegyek az alsóörsi Tourinform irodában válthatóak ! 

Esőhelyszín az alsóörsi Sportcsarnok . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alsóörs – North Side Hotel, Füredi u. 36.  

 

 

 

Újból fergeteges hangulattal és tengerparti dallamokkal 

vár mindenkit 07.17-én pénteken 18 órától a varázslatos 

hangú Lucas Palmira és Felleg Dominik. 

 

Várunk téged is szeretettel!  

 

A szuper hangulatról és a hűsítő koktélokról mi 

gondoskodunk. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Paloznak Tájház udvara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lovas, Lovas Kikötő - Fő u. 19. 

 

 

 

A hétköznapok mozgalmasságát Urban Vinyl - Szabi- chill és 
deep house zenéje könnyedén oldja fel bennünk. 
 
Egy hűsítő koktél mellett, könnyed bisztro ételekkel, akár 
társasággal akár egyedül jössz, biztos kikapcsolódás a jövő hét 
szombat este is, itt Lovas Kikötőben  
 
Várunk szeretettel! 
 
A dj pult mögött: Urban Vinyl 19:00-tól 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lovas -  Vámosi pince 
 

 

Ökológiai gazdálkodást folytató családi kispince 
csodálatos balatoni panorámával, a lovasi Öreghegy 
tetején található. 
 
Olaszrizling, Chardonnay fehér, tihanyi Kékfrankos és 
Zweigelt rozé és vörös borokat készítenek. 
 
Az 1,5- 2 órás program 5 fajta bor kóstolását, pince 
bemutatót és ültevény bejárást tartalmaz. 
A gyerekeket ajándék házi szörppel várják! 
 
Az ár borkorcsolyával és ajándék üdvözlő itallal 3900,- Ft/fő. 
Jelentkezés: 
info@balatonriviera.hu 
87/575000  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lovas, Lovas Kikötő - Fő u. 19. 

 

 

 

A formáció a klasszikus BLUES és SOUL muzsika elemeit 

bújtatja új köntösbe. Az autentikus hangzást olykor JAZZ-es 

áthallások, PSZICHEDELIKUS elemek tarkítják. 

Pleszkán Écska erőteljes, karakteres énekhangjáról ismert, 

mellyel az aprótermetű énekesnő már sokszor okozott komoly 

meglepetést a közönségnek. 

 

Ratkóczi Huba gitáros, basszusgitáros egyedi hangszeres 

játékstílusának,kreatív, újító technikai ötleteinek révén 

egyszemélyben is képes a komplett zenekari hangzás, 

atmoszféra megteremtésére. 

 

A duót intenzív színpadi jelenlét és DINAMIZMUS jellemzi, így 

nagyobb fesztiválszínpadokat is megtöltenek élettel, 

ENERGIÁval, de meghittebb, bensőségesebb helyszíneken is 

otthonosan mozognak. 



Felsőörs –Bárókerti Alkotóműhely, Bárókert u. 13. 

 

Fazekas bemutató, nagyoknak (10 év felett) korongozás 

kipróbálása, kicsiknek agyagtárgy készítése kézzel. 

Előzetes bejelentkezés alapján 

Felnőttjegy 2500 Ft 

Gyerekjegy 1500 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt + akárhány gyerek) 7000 Ft. 

Nyitva: 9.30.-12.00. 

REGISZTRÁCIÓ irodánkban, vagy az alábbi 

elérhetőségeken: 

telefon: +3687575000 

e-mail: info@balatonriviera.hu  

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület,  Alsóörs, Vasút u. 3. 



 

 

 

 

 



Alsóörs

 



 

Paloznak – Tájház  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lovas – Nagy Gyula Művészeti Galéria -  Fő u. 12. 

  

Resident Art Budapest, resident_art_garten és  

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány  szervezésében 

Várunk benneteket Lovason és Csopakon, a Balaton északi partjának képzőművészeti 

bázisán augusztus 1. és 22. között! 

#művészettelvédekezünk 

* kiállítás és vásár * tárlatvezetések * beszélgetések * színház * koncert * kertmozi * 

gyerekprogramok * 

Tavaly elvetettük a magokat, idén jó kertészként tovább gondozzuk növényeinket. A 

lovasi bázison, a kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár keretében újra 

találkozhattok közel százötven kortárs művész munkáiból összeállított izgalmas 

válogatásunkkal. Az idei évben tovább erősödve, Csopakon egyéni tárlatot rendezünk 

Szöllősi Géza kitin szobraiból. Ezenkívül szélesedő zenei kínálattal, klasszikus, jazz 

és experimentális zenei koncertekkel, kertmozival, filmpremierrel, erős irodalmi 

jelenléttel, színházi estekkel, pódiumbeszélgetésekkel és tárlatvezetésekkel várunk 

benneteket. A gyermekek számára napközis tábort szervezünk, Lovason alkotósarok 

várja őket. 

Kurátorok: Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész 

 

https://www.facebook.com/ResidentArtBudapest/
https://www.facebook.com/ResidentArtBudapest/
https://www.facebook.com/resident_art_garten-104892210977625/
https://www.facebook.com/Nagy-Gyula-M%C5%B1v%C3%A9szeti-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-193331584100268/
https://www.facebook.com/Nagy-Gyula-M%C5%B1v%C3%A9szeti-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-193331584100268/


 

 

 



Alsóörs – Strandszínház  

augusztus 14. péntek 20.00. 

 

 

 

Jegyek az alsóörsi Tourinform Irodában kaphatóak ! 

Esőhelyszín: Sportcsarnok Alsóörs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



Paloznak  

 

 
 

Alsóörs 

 

 

 

 



Tihany 

 

 

 



 

 

 

Idén lesz tizedik alkalommal, hogy békebeli pezsgős 

reggelivel kísérjük Európa legöregebb tókerülő 

versenyének rajtját! 

 

Szokás szerint egy tartalmas villás reggelivel készülünk! 

Az ételek, borok, pezsgők és italok a reggeli alatt 

korlátlanul rendelhetők. 

 

Részletes menü hamarosan! 

Ár: 16.000 Ft/fő 

Asztalfoglalás: 

bisztro@szentdonat.hu 

 

 

mailto:bisztro@szentdonat.hu


 
Ahogy minden évben, úgy idén is egy közös reggelire hívunk meg Titeket július 30-án, a 

Kékszalag vitorlásverseny induló napján, hogy finom falatok és balatoni panoráma mellett 

együtt drukkolhassunk a versenyzőknek! 

 

A reggeli finomságokat a Gastro-Hack hozza el nektek: 

Kakukkfüves omlett 

Kolbász variációk (bárány, mangalica, szürkemarha) velencei mustárral, kovászos 

zöldséges bulgurral 

Mangós koktélrák saláta gyömbérrel 

Kávé, tea, narancs juice, házi szörp 

 

Részvételi díj: 

Felnőtteknek és 14 év feletti gyermekeknek: 8 000 Ft/fő 

Gyermekeknek 14 év alatt: 5 500 Ft/fő 

 

A reggelin 8:00-tól egészen 12:00-ig várunk Titeket. A férőhelyek száma limitált, a 

részvétel regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció: info@homolapinceszet.hu 

 



 

 

 

 

 



 

 

Minden csütörtökön augusztus végéig ! 

17.00-19.00. 
Ki tudná legjobban bemutatni borait, mint maga a borász. 

Minden csütörtökön borkóstoló a csopaki Söptei pincészetben. 

Söptei Zsolt átfogó képet mutat pincészetükről, technológiáról, 

filozófiájukról és a csopaki borvidékről. 
Ízlelje meg  

Söptei Lendület 2018 olaszrizling,  

Varázslat 2017 olaszrizling  

Harmónia -pinot blanc-szürkebarát-chardonnay száraz fehérborait. 

Ár: 2500,-Ft/fő 

Friss pogácsa 1000,-Ft/10 dkg 

Helyszín: Söptei pincészet és Vinotéka 

Csopak, Venyige u. 1. 

 

Jelentkezés: 

Tourinform Alsóörs-Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 

Alsóörs, Vasút u. 3. 

info@balatonriviera.hu 

87/575000 

 



 

 

Kipróbáltad már ? Felejthetetlen élmény !  
2 órás vitorlázás kapitánnyal az alsóörsi Marina 

kikötőből,  

hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon  

11.00. és 15.00. kezdéssel.  

 

4000,- Ft/fő 

10 fő jelentkezése vagy a teljes ár kifizetése 

esetén indul. 

 
Jelentkezés:  

Tourinform iroda - Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület  

Alsóörs, Vasút u. 3. 

info@balatonriviera.hu 

87/575000 

 



S nem utolsó sorban ajánlunk reggelizőhelyeket a Riviérán: 
 

Lovas Kikötő - Lovas 8.30-13.30.  
Reggeli és brunch 
 
North Side Hotel - Alsóörs 7.00-10.00. 
Svédasztalos reggeli 
 
Uzinger Borászat - Alsóörs 7.00-12.00. 
Finomságok a Főnök kamrájából 
 
Bakter Bisztró - Alsóörs 9.00-10.30. Kóstold meg a 
körözöttes kiflit ! 
 

 
 



BALATON BEST KEDVEZMÉNYKÁRTYA  
 
 

 
 
 

A Balaton Best Carddal több mint 100 kedvezményes vagy 

ingyenes szolgáltatás igénybevételére jogosult! A turisztikai 

kedvezménykártya használatával a térség szolgáltatói 

nyújtanak kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatásokat 

Önnek, amennyiben a közel 50 partnerszálláshely 

valamelyikében száll meg. Elektronikus chipkártyáról van szó, 

melyet a szállásadó az Ön itt tartózkodása időtartamára 

aktivál. KÉRJE AKTIVÁLT BALATON BEST CARD-JÁT PARTNER 

SZÁLLÁSHELYEINKEN! Bővebben: www.balatonbest.hu, 

Balaton Best Card magazin és az alsóörsi Tourinform Irodában 

(Vasút u. 3.) 

 

 


