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Siófok az a város, ahová mindig jólesik visszatérni. Aki már járt nálunk, az 
tudja, hogy az itt szerzett élmények akaratlanul is visszahúzzák a szívét a nyár 
fővárosába, bármilyen évszak is legyen. 

A város legfőbb természeti kincse, a Balaton, 17 km hosszú partszakaszával 
meghatározó szerepet tölt be Siófok mindennapjaiban.

A vízpart, a nyüzsgő éjszakai élet nyáron mediterrán hangulattal árasztja el a 
várost, majd ősztől egymást érik a színvonalas gasztronómiai fesztiválok, az 
ünnepi és családi programok, egészen jövő nyárig, hiszen itt kezdődik a Balaton!   

Népessége: 25.468 fő (2017. január 1.)

Területe: 124,66 km²

SIÓFOK, ITT KEZDŐDIK A BALATON!
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Galerius római 
császár a jelenlegi 
Siófok területén 
zsilipet építtetett

Fuk, mint falunév 
megjelenése
(a Siófok szóösszetétel 
1790 óta ismert)

1137 1705
II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem a mai címer 
alapjául szolgáló pecsétet 
adományozott Fok falunak

SIÓFOK
VÁROSTÖRTÉNET

292

Felépült a barokk 
stílusú plébánia-

templom

1736
Megalakult a Balatoni 

Gőzhajózási Részvénytársaság, 
a Kisfaludy kerekes gőzöst 

vízre bocsátották

1846
Forgalomba helyezték 

a Déli Vaspályatársaság 
Buda-Nagykanizsa közötti 

vasútvonalát

1861
Siófok vasúti

megállót kapott

1863

Megépült
az egykori Sió és 
Hullám Szálló

Ünnepélyes keretek 
között megnyitották
az új fürdőtelepet

1893 1904
Felszentelték az
átépített Sarlós 
Boldogasszony
templomot

1893

Elkészült a 
„Magyar Tenger” 
feliratú fürdőház

1878

Megépül a
Víztorony

1912
Siófok területét Somogy megyéhez 

csatolják (korábban Veszprém 
megyéhez tartozott a település)

1950
Siófok várossá 

vált, megnyílt a 
városi kórház

1968

Felszentelték a
Makovecz Imre tervei 
alapján épült
evangélikus templomot

A felújított víztoronyban 
megnyílt a kilátó,
kávézó és a
Tourinform iroda

2012 2018 Siófok város
50 éves 1990

Megnyílt a Dél-balatoni 
Kulturális Központ
(ma Kálmán Imre
Kulturális Központ)

1976



MATYIKÓ SEBESTYÉN JÓZSEF
(1951-2014)
helytörténész, etnográfus, költő 
és író; 2016-ban posztumusz 
díszpolgári címet kapott

SIÓFOK
DÍSZPOLGÁRAI

DR. VARGA FERENC
(1942-2013)
főigazgató főorvos; 2015-ben 
posztumusz díszpolgári címet 
kapott

APÁTI JÁNOS
(1938-)
zenepedagógus, zeneszerző, 
zenész; a Siófok Város Díszpolgára 
címet 2015-ben nyerte el

DR. OLÁH VILMOS
(1927-)
sebész főorvos; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 2014-ben 
nyerte el

ZACHEMSKI FERENC
(1918-2017)
okleveles gépészmérnök; a Siófok 
Város Díszpolgára címet 2011-ben 
nyerte el

VITÉZ HOLL FERENC
(1939-)
az 1956-os Vitézi Lovagrend 
Világszövetségének alapító tagja; 
a Siófok Város Díszpolgára címet 
2011-ben nyerte el

DR. WIRTH JÁNOS
(1931-)
katolikus plébános; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 2007-ben
nyerte el 

CSÁSZÁR LEVENTE
(1944-)
nyugalmazott református lelkész; 
a Siófok Város Díszpolgára címet 
2007-ben nyerte el

TÍMÁR IMRE
(1929-2007)
karnagy; a Siófok Város Díszpolgára 
címet 1999-ben nyert el

CSISZÁR ELEK
(1932-)
festőművész; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1998-ban
nyert el

MUZSINSZKI NAGY ENDRE
(1886-1975)
festőművész; 1998-ban 
posztumusz díszpolgári címet 
kapott

DR. VICZIÁN ANTAL
(1916-2000)
orvos-igazgató; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1996-ban
nyert el

DR. KOPÁR ISTVÁN
(1925-2016)
hajózási igazgató; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1996-ban
nyert el

KÁLMÁN IMRE
(1882-1953)
operettszerző; 1993-ban 
posztumusz díszpolgári címet 
kapott

KENEDY FERENC
(1912-1993)
tanár, helytörténész; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1992-ban
nyert el

DR. ZÁKONYI FERENC
(1909-1991)
idegenforgalmi szakíró, 
helytörténeti kutató; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1991-ben
nyert el

VARGA IMRE
(1923-)
szobrászművész; a Siófok Város 
Díszpolgára címet 1985-ben
nyert el
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VÍZTORONY • Fő tér 11. • Siófok jelképe, épült 1912-ben. 2012 óta a Tourinform iroda mellett 
kilátó-kávézó és élményközpont várja itt a látogatókat.  
VASÚTÁLLOMÁS • Millennium park • Siófok 1863-ban kapott vasúti megállót. A vasútállomás ma 
álló épületét 1904-ben helyezték üzembe. 
HAJDANI SIÓ ÉS HULLÁM SZÁLLODÁK • Petőfi sétány 1. • Az épületek Siófok első szállodái voltak, 
1891-ben nyitották meg kapuikat. 1945 után üdülőként működtek, majd 2001-től oktatási célokat 
szolgálnak. 
JÓKAI VILLA • Batthyány u. 2. • 1903-ban e házban töltötte élete utolsó nyarát Jókai Mór a 
tulajdonos vendégeként. 
KRÚDY VILLA • Mártírok útja 4. • Krúdy Gyula 1914-től 1919-ig minden nyarát ebben a panzióban 
töltötte s 1915-ben itt ismerte meg Várady-Rózsa Zsuzsát, akit később feleségül vett. 
THANHOFFER VILLA • Karinthy F. u. 4. • A villát 1897-ben építtette Thanhoffer Lajos orvosprofesszor. 
A város tulajdonában lévő épület ma vendégházként üzemel. 
A BÉKE JÓSÁGOS ANGYALA • Siófok kikötő • Pjotr Tyimofejevics Sztronszkij 2012-ben felavatott 
alkotása egy aranyozott angyalt ábrázol galambbal a kezében, ami a béke, a barátság és az 
egyetértés nemzetközi szimbóluma. 
SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOM • Fő u. 57. • 1903-ban épült neoromán stílusban 
Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Az épület tervezője Csomai Károly veszprémi építész volt. Itt 
található a Balaton vidékének legnagyobb orgonája.
EVANGÉLIKUS TEMPLOM • Oulu park • Az 1987-90 között épült templom és a parókia tervét 
Makovecz Imre Kossuth díjas építész készítette. Finn testvérvárosunkról, Ouluról elnevezett 
parkban található.
REFORMÁTUS TEMPLOM • Kele u. 10-13. • A modern stílusú templom Ripszám János és Pápay 
György tervei alapján épült, felszentelésére 1994-ben került sor.  
ZSINAGÓGA • Széchenyi u. 4. • Siófok első zsinagógája 1870-ben épült, az 1980-as években 
bontották le. A ma álló, modern épületet 1986-ban nyitották meg.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK

11



Siófokon a Balaton kéksége és a parkok zöld színe csodálatos harmóniát alkot, 
melyet minden természetbarát a szívébe zár.

Nem kell messze mennünk a városközponttól, ha megnyugtató zöldövezetbe 
vágyunk. A vasútállomás épületéből kilépve az elegáns Milleneum park fogad. 

A Jókai park és a tóparti Rózsakert mind a négy évszakban mesés látványban 
részesíti a természet csendjét keresőket. 

A városon keresztülfolyó Sió-csatornát kerékpárral és kajakkal is felfedezhetjük. 

Hosszabb túrára a Töreki természetvédelmi terület a legalkalmasabb, 9 km 
hosszú tanösvényével.

TERMÉSZET
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Siófok a Balaton legjelentősebb turisztikai központja. Itt található a régió 
legnagyobb és leg sokszínűbb szálláshelykínálata.  

Első számú vonzereje a vízpart: strandok, hajózás, vízi sportok. 

Főszezonon kívül attraktív a kerékpárturizmus, a Galérius élményfürdő és a 
változatos rendezvények: remek családi program a Húsvéti Nyuladalom, nagy 
múltú városi ünnep a Pünkösdi Szezonnyitó. A nyári hónapokban kap helyet a 
nyüzsgő New Orleans Jazz Fesztivál és a hagyományőrző Bor és Kenyér Ünnepe. 
Üde színfolt az őszben a Halfesztivál, majd az év végét a Városnap, az Aranycsengő 
Adventi vásár és a Szilveszter teszi meghitté.

TURIZMUS
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Siófokon a kulturális élet élénk és változatos, hiszen egész évben kiváló 
előadásokkal várja a városba látogató vendégeket és a helyi lakosokat is. Nyáron a 
SzínPart (szabadtéri színpad), a téli időszakban pedig a Kálmán Imre Kulturális 
Központ ad otthont színházi előadásoknak. A város könyvtárában is különféle 
témákban neves előadók érkeznek. Városunk híres szülöttjét, a világhírű 
operett komponista Kálmán Imrét ünnepeljük az ősszel tartandó Kálmán Imre 
Emléknapokkor. Siófokon található szülőháza mostanra átalakult Emlékházzá, 
mely ingyenesen látogatható.

KULTÚRA
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Siófok három általános iskolájában, négy középiskolájában és főiskoláján több 
ezer diák tanul.

A Perczel Mór Gimnáziumban angol és német kéttannyelvű képzés is elérhető. 
A Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskolában főként vendéglátóipari 
szakmák magas szintű oktatása folyik, míg a Baross Gábor Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában többnyire építőipari, gépészeti és könnyűipari szakmákból 
lehet választani. 

A Gábor Dénes Főiskola siófoki képzési központja, alapképzésekkel, szakirányú 
továbbképzéssel, felsőoktatási szakképzésekkel várja hallgatóit közgazdasági, 
turizmus és informatikai képzési területeken.

OKTATÁS
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A Siófoki Kórház egyidős a várossal, szintén idén ünnepli fennállásának 50. 
évfordulóját.

Az intézmény a folyamatos fejlesztések eredményeként meghatározó helyet 
foglal el a terület betegeinek gyógyításában.

A kórház 327 ágyon, 8 fekvőbeteg osztályon, 15 szakmában biztosít fekvő- és 
járóbeteg ellátást, az állandó lakosokon kívül az ideiglenesen itt tartózkodó bel- 
és külföldi turisták részére is.

A városban több magán egészségügyi központ működik, ahol igénybe vehetőek 
különböző természetes, ayurvedikus gyógymódok, terápiák is.

EGÉSZSÉGÜGY
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Siófok kiváló sportolási lehetőségek kínál az év 365 napján. Felújított bicikli 
útvonalak, 17 méteres balatoni partszakasz a vizes sportok kedvelőinek, 
vitorlázás a Balatonon, kajak-kenuzás a Sió-csatornán, az extrém sportok 
űzőinek pedig skate park.

Továbbá kültéri fitnesz parkok létesültek, sportcsarnokok és futball stadion 
a város profi sportcsapatainak: a másodosztályban játszó férfi futball és első 
osztályban szereplő női kézilabdacsapatnak.

SPORT
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Az önkormányzati feladatokat és hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. 
A 11 képviselőből álló képviselőtestületet a polgármester vezeti. A polgármester 
munkáját két alpolgármester segíti. A hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester 
nevez ki.
A képviselőtestület szervei: 
• a polgármester
• két alpolgármester
• a képviselőtestület bizottságai
• a közös önkormányzati hivatal
• jegyző
A képviselő-testület működését 5 szakbizottság segíti: 
• Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
• Nemzeti Erőforrás Bizottság
• Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság
• Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
• Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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Testvérvárosi kapcsolatok

 Oulu (Finnország), 1978.
 Netanya (Izrael), 1990.
 Gyergyószentmiklós (Erdély), 1990.
 Walnut Creek (Kalifornia, USA), 1993.
 Waldheim (Németország), 1997.
 Poreč (Horvátország), 1998. 
 Pärnu (Észtország), 2001.
 Saint Laurent-du-Var (Franciaország), 2002.
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Partnerkapcsolatok  

 Landsberg (Németország)
 Poerto Vallarta (Mexikó)
 Daruvár (Horvátország)
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TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLATOK
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