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ÜDVÖZÖLJÜK
SIÓFOKON!

MAGYARORSZÁG

SIÓFOK, ITT KEZDŐDIK A BALATON!
Siófok az a város, ahová mindig jólesik visszatérni. Aki már járt itt, tudja, hogy az
élmények minden évszakban visszahúzzák szívét a nyár fővárosába.
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A város legfőbb természeti kincse a Balaton, amely évszakonként más-más arcát
mutatja az ideérkezőknek, s magával ragadó, mesés látványával ajándékozza
meg szemlélőjét. A tó 17 km hosszú partszakaszával meghatározó szerepet tölt
be Siófok mindennapjaiban.
A vízpart, a nyüzsgő nyári élet, a Balaton-part koktélbárjai és a fagyizók hosszú
sora nyáron mediterrán hangulattal árasztja el a várost, majd ősztől egymást érik
a Fő téri, színvonalas gasztronómiai fesztiválok, az ünnepi és családi programok
egészen jövő nyárig, hiszen itt kezdődik a Balaton!
Népessége: 25.461 fő (2018. január 1.)
Területe: 124,66 km²

Hódmezővásárhely
Szeged

Pécs
BARANYA
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SIÓFOK
VÁROSTÖRTÉNET
1863

Siófok vasúti
megállót kapott

1878

Elkészült a
„Magyar Tenger”
feliratú fürdőház

1968

Siófok várossá
vált, megnyílt a
városi kórház

1976

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

292

Galerius római
császár a jelenlegi
Siófok területén
zsilipet építtetett

1861

Forgalomba helyezték
a Déli Vaspályatársaság
Buda-Nagykanizsa közötti
vasútvonalát

1893

Megépült
az egykori Sió és
Hullám Szálló

1950

Siófok területét Somogy
megyéhez csatolták
(korábban Veszprém megyéhez
tartozott a település)

1990

Felszentelték a
Makovecz Imre tervei
alapján épült
evangélikus templomot

1137

1705

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

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

1846

1736

Megalakult a Balatoni
Gőzhajózási Részvénytársaság,
a Kisfaludy kerekes gőzöst
vízre bocsátották

Felépült a barokk
stílusú plébániatemplom

1904

1893

Felszentelték az
átépített Sarlós
Boldogasszony
templomot

Ünnepélyes keretek
között megnyitották
az új fürdőtelepet

1912

Megépült a
Víztorony

2012

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

2018

Siófok város
50 éves

SIÓFOK
DÍSZPOLGÁRAI
DR. FARKAS SÁNDOR

APÁTI JÁNOS

CSÁSZÁR LEVENTE

DR. KOPÁR ISTVÁN

zenepedagógus, zeneszerző,
zenész; a Siófok Város Díszpolgára
címet 2015-ben nyerte el

nyugalmazott református lelkész;
a Siófok Város Díszpolgára címet
2007-ben nyerte el

hajózási igazgató; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1996-ban
nyerte el

(1938-)

(1944-)

(1925-2016)

(1939-)

(1927-)

DR. OLÁH VILMOS

TÍMÁR IMRE

KÁLMÁN IMRE

sebész főorvos;
a Siófok Város Díszpolgára
címet 2018-ban nyerte el

sebész főorvos; a Siófok Város
Díszpolgára címet 2014-ben
nyerte el

karnagy; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1999-ben
nyerte el

operettszerző; 1993-ban
posztumusz díszpolgári címet
kapott

DR. KERSÁK JÁNOS

ZACHEMSKI FERENC

CSISZÁR ELEK

KENEDY FERENC

belgyógyász főorvos;
a Siófok Város Díszpolgára
címet 2018-ban nyerte el

okleveles gépészmérnök; a Siófok
Város Díszpolgára címet 2011-ben
nyerte el

festőművész; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1998-ban
nyerte el

tanár, helytörténész; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1992-ben
nyerte el

MATYIKÓ SEBESTYÉN JÓZSEF

VITÉZ HOLL FERENC

MUZSINSZKI NAGY ENDRE

DR. ZÁKONYI FERENC

helytörténész, etnográfus, költő
és író; 2016-ban posztumusz
díszpolgári címet kapott

az 1956-os Vitézi Lovagrend
Világszövetségének alapító tagja;
a Siófok Város Díszpolgára címet
2011-ben nyerte el

festőművész; 1998-ban
posztumusz díszpolgári címet
kapott

idegenforgalmi szakíró, helytörténeti
kutató; a Siófok Város Díszpolgára
címet 1991-ben nyerte el

DR. VARGA FERENC

DR. WIRTH JÁNOS

DR. VICZIÁN ANTAL

VARGA IMRE

főigazgató főorvos; 2015-ben
posztumusz díszpolgári címet
kapott

katolikus plébános; a Siófok Város
Díszpolgára címet 2007-ben
nyerte el

orvos-igazgató; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1996-ban
nyerte el

szobrászművész; a Siófok Város
Díszpolgára címet 1985-ben
nyerte el

(1943-)

(1951-2014)

(1942-2013)

(1918-2017)

(1933-)

(1931-)

(1929-2007)

(1882-1953)

(1932-)

(1912-1993)

(1886-1975)

(1909-1991)

(1916-2000)

(1923-)

9

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK
Siófok első számú jelképe a Víztorony, amely 1912-ben épült, majd 2012-es felújításával
kilátókávézó és élményközpont nyílt az egykori víztartály helyén. Földszintjén működik a
Tourinform iroda.
A Balaton-parthoz közeledve több elegáns villát is megcsodálhatunk. A Jókai villa a Batthyány
utca elején található. Nevét Jókai Mórról kapta, aki 1903-ban töltötte itt élete utolsó nyarát.
Innen pár lépés csak a Krúdy villa, ahol Krúdy Gyula volt állandó vendég 1914 és 1919 között.
1914-ben itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Várady-Rózsa Zsuzsával. A Jókai park
közelében lévő Thanhoffer villát, amely jelenleg vendégházként üzemel, 1897-ben építtette
Thanhoffer Lajos, orvosprofesszor.
Ha a parktól a Rózsakert felé indulunk tovább, megtekinthetjük a hajdani Sió és Hullám szálló
épületeit is, melyek Siófok első szállodáiként nyíltak meg 1893-ban. Közel 20 éve oktatási célokat
szolgálnak.
Kikötőnk legújabb csodája a móló éke, a 2012-ben felavatott „A Béke jóságos angyala” szobor.
A kezében galambot tartó, aranyozott angyal a béke, a barátság és az egyetértés nemzetközi
szimbóluma. Az alkotás Pjotr Tyimofejevics Sztronszkij keze műve, amelyet több oroszországi
szervezet közös ajándékaként kapott Siófok.
A város templomai sem okoznak csalódást a látogatóknak. Az Oulu parkban található evangélikus
templom Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épült 1990-ben. A modern református
templom a Kele utcában 1994-ben került felszentelésre. Tervezői Ripszám János és Pápay György.
A Fő tér szomszédságában található a Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom, melynek tervezője
Csomai Károly, 1903-ban épült, és híres arról, hogy itt található a Balaton vidékének legnagyobb
orgonája. Siófok első zsinagógája 1870-ben épült, mely az 1980-as években lebontásra került.
A zsinagóga modern épületét 1986-ban nyitották meg.
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TERMÉSZET
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 Millennium park fogad.
A Jókai park és a tóparti Rózsakert mind a négy évszakban mesés látványban
részesíti a természet csendjét keresőket.
A várost keresztülszelő Sió-csatornát kerékpárral és kajakkal is felfedezhetjük.
Hosszabb túrára a Töreki Természetvédelmi Terület a legalkalmasabb, 9 km
hosszú tanösvényével.
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TURIZMUS
Siófok a Balaton legjelentősebb turisztikai központja évi több, mint egymillió
vendégéjszakával. Itt található a régió legnagyobb és legsokszínűbb
szálláshelykínálata.
Első számú vonzereje a vízpart: a strandok, a PLÁZS, a hajózás és a vízi sportok
széles tárháza. A nyári szezonban számtalan izgalmas esemény és attrakció várja
a látogatókat. A Víztorony, az óriáskerék, a Fordított ház és a #hellosiofok szelfi
pont egyaránt nagy népszerűségnek örvend a turisták körében. A Víztoronyban
található Tourinform iroda egész évben a kedves vendégek rendelkezésére áll.
Tavasszal, ősszel és télen sem áll meg az élet: a kerékpárturizmus, a wellness
lehetőségek és rengeteg izgalmas rendezvény csábítja Siófokra az embereket.
Tavasszal remek családi program a Húsvéti Nyuladalom, és a nagy múltú
Pünkösdi Fesztivál. Nyáron kerül megrendezésre többek között a nyüzsgő
New Orleans Jazz Fesztivál és a hagyományőrző Bor és Kenyér Ünnepe is.
Ősszel megérkeznek a gasztrofesztiválok: szeptemberben üde színfoltot jelent
a Sör és Csülök Fesztivál, októberben pedig a Halfesztivál. A gasztronómiai
fesztiválok sorát novemberben a Libadalom zárja. Siófok születésnapját a
Városnapon ünnepelhetjük, majd decemberben az Aranycsengő Adventi Vásár
teremt meghitt hangulatot. Az ünnepek után a Puncs és a Szilveszteri Party
búcsúztatja az óévet.
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KULTÚRA
Siófokon a kulturális élet élénk és változatos, hiszen egész évben kiváló
előadások várják a városba látogató vendégeket és a helyi lakosokat. Nyáron a
SzínPart (Kálmán Imre Szabadtéri Színpad), a téli időszakban pedig a Kálmán
Imre Kulturális Központ ad otthont színházi-, tánc- és operett-előadásoknak
komoly- illetve könnyűzenei koncerteknek. A városi könyvtár is számos
programlehetőséget kínál az érdeklődők számára egész évben.
Városunk híres szülöttjét, a világhírű operett komponista Kálmán Imrét
ünnepeljük az ősszel tartandó Kálmán Imre Emléknapokkor. Siófokon található
szülőháza ma Emlékházként várja a látogatókat.
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OKTATÁS
Siófok négy általános iskolájában, három középiskolájában és főiskoláján több
ezer diák tanul.
A Perczel Mór Gimnázium emelt szintű humán, reál, angol, természettudományi
és német kéttannyelvű képzéseket kínál. A Krúdy Gyula Szakgimnázium és
Szakközépiskolában főként vendéglátóipari szakmák magas szintű oktatása
folyik, a Baross Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskolában pedig 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.
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EGÉSZSÉGÜGY
A Siófoki Kórház-Rendelőintézet egyidős a várossal, 1968-ban nyitotta meg
kapuit.
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 belés külföldi turisták részére egyaránt.
A városban több magán egészségügyi központ működik, ahol igénybe vehetőek
különböző természetes, ayurvedikus gyógymódok, terápiák is.
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SPORT
Siófok 17 km-es balatoni partszakasza és a Sió-csatorna számtalan lehetőséget
kínál a vizes sportok kedvelőinek: vitorlázás, kajak-kenu, wakeboard, szörf minden, ami a vízhez köthető.
A város kedvező földrajzi adottságaiból és a felújított bicikli utakból adódóan
mind a kezdő, mind a profi kerékpárosok megtalálhatják a számukra kedvező
útvonalakat.
Siófoknak több kültéri fitneszparkja és edzőterme is van, és a városi
profi sportcsapatokról sem szabad megfeledkeznünk: a meccseken a
másodosztályban játszó férfi futball- és az első osztályban szereplő női
kézilabdacsapatnak drukkolhatunk.
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SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Az önkormányzati feladatokat és hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
A 11 képviselőből álló képviselőtestületet a polgármester vezeti. A polgármester
munkáját egy alpolgármester segíti. A hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester
nevez ki.
A képviselőtestület szervei:
• A polgármester
• Egy 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
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TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

1
7

1 Oulu (Finnország), 1978.
8

2 Netanya (Izrael), 1990.

5
1
6 3

3

4
2

2

3 Gyergyószentmiklós
(Erdély), 1990.

4 Walnut Creek

(Kalifornia, USA), 1993.

5 Waldheim (Németország), 1997.

PARTNERKAPCSOLATOK

6 Poreč (Horvátország), 1998.

2 Puerto Vallarta
(Mexikó)

7 Pärnu (Észtország), 2001.
8 Saint Laurent-du-Var (Franciaország), 2002.

1 Landsberg (Németország)

3 Daruvár (Horvátország)

