
Siófok, a Balaton fővárosának és a környékének 

bemutatása, gyalogos és kerékpáros túrák  

 

Ezt a csodát mindenkinek látnia kell egyszer…. 

Ezzel az egyszerű, rövid, tömör mondattal szeretném megkezdeni Siófok városának és környékének 

bemutatását. 

Úgy gondolom, hogy aki egyszer végig jön velem ezen az útvonalon egyből megérti, hogy miért is 

érdemes itt élni és miért kötődünk annyira a tóhoz és az idegenforgalomhoz. 

 

Születésem óta Siófokon élek és dolgozom, úgy érzem nem is tudnék máshol élni, hiszen a Balaton 

maga egy igazi csoda. Télen-nyáron egyaránt gyönyörű, mindennap más arcát mutatja. Nincs két 

egyforma napfelkelte vagy napnyugta.  

Úgy gondolom, hogy aki egyszer eljön ide, ugyanúgy beleszeret ebbe a környezetbe, mint ahogy mi 

helyi lakosok imádjuk az otthonunkat. 

Családi vállalkozásunk idegenforgalmi tevékenységgel foglakozik így szinte egyértelmű volt, hogy én 

is ebben a szakmában fogok tevékenykedni. Szeretek utazni és mindig új emberekkel megismerkedni.  

Egy kicsit talán az is érdekessé teszi a túráimat, hogy mindig saját busszal vállalom a csoportokat, 

ahol én vagyok a sofőr is. Nagyon szeretik a vendégek, hogy nem ragaszkodom szigorúan az 

útvonalakhoz, hanem egyéni igényeket is figyelembe veszek a kirándulásokkor. Szinte mindig vannak 

egyedi kérések, amiket próbálok maximálisan figyelembe venni. 

Az idegenvezetés egy nagyon szép szakma, érdekes kihívásokat tartogat minden csoport és minden 

kirándulás. 

Induljunk hát el kis városom nevezetességeinek megismerésére! 

 

Valamikor nagyon- nagyon régen kezdődött ennek a kicsiny kis falunak a története, mely napjainkra 

már Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb üdülőhelyévé vált. Ez a kis Fok nevű falucska 

hatalmas utat járt be mire a Balaton fővárosává nőtte ki magát. A környék már a római korban is 

lakott volt, már próbálkoztak a tó vízének lecsapolásával.  Galerius császár idejében a lápos, 

ingoványos területen zsilipet építettek és erdőket irtottak ki. A városban jelenleg üzemel egy fürdő 

melynek a neve Galérius Fürdő, erről a későbbiekben még beszélek. A tihanyi apátság 

alapítólevelében 1055-ben már Fuk néven említik a települést. A tatárjárás idején letarolták a falut, 

majd a törökök is megérkeztek, akik hadi kikötőt és erődöket is építettek. A város neve először még 

Fuk volt, ekkor még falunak számított, majd 1528-ban már Fok néven szerepelt. A Siófok 

szóösszetételt 1790 óta használjuk. A tatárjárás után a falu újratelepült, majd 1552-ben a törökök is 

elfoglalták a környéket. Ez időben a  település hadikikötő lett és a mai kórház mellett lévő dombon 

erődítményt is építettek. Miután 1688-ban a török megszállás után felszabadult a falu a veszprémi 

káptalan tulajdonába került, aki benépesítette a területet telepesekkel. 

 



Miután 1688-ban felszabadították Fokot, a Rákóczi szabadságharc idején Vak Bottyán védelmi vonala 

itt húzódott. 1790 óta már a Siófok nevet használja a település. A 19 században megindult a Sió 

csatorna szabályozása és a tó vízének leapasztása. Ezen időszakban komoly infrastrukturális fejlődés 

kezdődött a környéken. 1810-ben kezdődött a víz szabályozása, Beszédes József vízügyi mérnők volt 

az akinek a tervei alapján megkezdődött a Sió csatorna medrének kitisztítása. Ezen munkálatok után 

a tó víz szintje 1 métert apadt és így újra vízi malmokat tudtak üzemeltetni. A Sió szabályozása után 

hatalmas terület vált szabaddá, ahol már nem víz volt az úr, így 6000 hold területen telkeket tudtak 

kialakítani. 1846-ban megalakult a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság, melynek alapító okiratát 

Kossuth Lajos saját kezével írta meg. A részvénytársaság örökös elnökének Gróf Széchenyi Istvánt 

választották meg. Ugyanebben az évben 1846. szeptember 21-én bocsájtották vízre a Kisfaludy 

kerekes gőzöst. Ez a hajó volt az első nagyhajó a Balatonon. 1861-ben megépült a déli vasútvonal, 

ezzel megindult egy komolyabb turizmus fejlődés. A Buda-Nagykanizsa közötti vasútvonal hatalmas 

áttörést hozott a fürdőváros életében. A vonat már ebben az évben is megállt a településen, de az új 

vasútállomás csak 1863-ban került átadásra. Szerintem ekkor kezdődött a település igazi 

fellendülése. Elkészült az új vasútállomás, a kikötő és a Sió-zsilip is, majd átadták az első fürdőházat 

és elkezdődött az üdülőtelep és a szállodák épülése. A Sió- zsilip fő feladata vízszint szabályozása volt. 

Először fazsilip volt, majd 1893-ban felváltotta egy vasszerkezetű zsilip. 

A település 1865-ben kapott mezővárosi és országos vásártartási engedélyt, ekkor még csak 200 ház 

és 1500 fős lakossága volt Siófoknak. Az 1860 években közel 350 fős zsidó lakosság élt itt, akik között 

sok kereskedő volt, nekik köszönhetjük, hogy a város Európa egyik legvonzóbb üdülővárosa lett. 

Korábban ezért is hívták sokan a várost Zsidófoknak. A kis mezőváros rohamos fejlődésnek indult és 

nagyon gyorsan ellepték a pesti művészek és színészek. 

A veszprémi káptalan Végh Ignác 1878-ban nyitotta meg az első fürdőházat Magyar Tenger névvel. A 

díszes homlokzatú, száz személyes társalgóval rendelkező svájci stílusú épület nyolcvan fürdőkabinnal 

rendelkezett. A káptalan 1885-ben megkezdte a telkek parcellázását és így megkezdődött a mai 

üdülőterület kiépülése. A gyönyörű vízparti panoráma azonnal rabul ejtette a művészeket. Ők voltak 

az első villa tulajdonosok. 

1890-es években megkezdődött az első nagyobb szállodák építése. Elsők között a Sió, a Hullám majd 

később a Központi Szálló. Az új fürdőtelep ünnepélyes átadása 1893.július 18-án volt, ekkor derült ki, 

hogy a Belügyminiszter a Gyógyfürdő elnevezést engedélyezte. Ezzel egy időben fellendült a színházi 

és a művészeti élet a kis fürdővárosban. 

1888-ban Baross Gábor nyújtott állami támogatást a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság 

újjászervezéséhez. 1889-ben vízre bocsátották az új utasszállító hajót, a Kelént, aztán 1891-ben 

elkészült a Helka és az új Kelén. A Helka nevű csavaros motorhajó a mai napig üzemel a Balatonon. 

Sok felújításon esett át. Ez az egyik legrégibb hajó még mindig utasokat szállít. 35 méter hosszú és 5.3 

méter széles, 120 fős maximum létszámmal tud közlekedni. 1980-ban kiselejtezték és évekig 

Balatonfürden bárként üzemelt. 1994-ben a Mahart Zrt vissza vásárolta, felújította és 1996-ban újra 

vízre került. A 20. század elején kezdte meg működését a Balatoni Halászati Részvénytársaság és 

megépült 1900-ban a lóversenypálya is. Az 1500 fős lelátóval könnyen rendezték meg minden évben 

a Balaton átúszást. Szintén minden évben úszó és teniszversenyeket tartottak, ezzel is gazdagítva a 

nyári sporteseményeket illetve az élményeket. A mozgalmas fürdőélet ide vonzotta a budapesti 

nagypolgári embereket is. Közkedvelt tartózkodási helye volt Karinthy Frigyesnek, Krúdy Gyulának, 

Kabos Gyulának és még nagyon sok művésznek, színésznek. 

A halászat megindulásával egy újabb iparág kezdte meg fejlődését a településen. A halászati zrt a mai 

napig üzemel, de már más néven és már profillal működik. A tavon a halászat jelenleg nem 



lehetséges, de a hobbi horgászok mind a mai napig ellepik a kikötőt és környékét. 1904-ben elkészült 

az új vasútállomási épület, melyet 1989 óta ismét az eredetihez hasonló pompájában csodálhatunk 

meg. A régi épületet, amely a mostani épület és a felüljáró között helyezkedett el, lebontották. 1906. 

október 23-án létrejött a vasúti kapcsolat Kaposvárral is. Megindult ugyanis a Mocsolád-Tab-Siófok 

helyi érdekű vasútvonal. Ez a járat a mai napig menetrendszerit üzemel. 

Amikor Horty Miklós a Tanácsköztársaság leverésére készült a település nagyon fontos szerepet 

kapott. A város egy időre a nagypolitika középpontjába került. Horty a Dunántúlra vonult csapataival 

és itt alakította ki a főhadiszállását. A két hónapig itt húzódó frontvonal miatt a parti építményekben, 

nyaralókban, szálló és lakóépületekben hatalmas károk keletkeztek.  Ezeket a károkat utána sikerült 

helyre állítani. Amíg Horty és csapatai itt voltak a kisváros szinte fővárosi szerepet kapott. Innen 

irányította a vörös terror válaszát. Innen igazgatta seregét mielőtt bevonult Budapestre. A politikai 

hadakozás sem tudta elpusztítani a fürdőzést és a szórakozást. 

Az első világháború után még nagyon falusias jellege volt a településnek, csak a 19 század végén 

kezdett városi jelleget kapni. A Fő utca a korabeli képeslapokon még gyakorlatilag egy piactér volt. 

Ebben az időben még nem fogalakoztak a település jellegének megváltozatásán.  

 

A második világháború végén újra hatalmas károk érték a települést. Ezen károkat is sikerült helyre 

állítani. 1944-ben közel 500 zsidót hurcoltak el innen, akik közül sokan visszatértek a háború után. 

 A város később a szakszervezeti és vállalati üdültetés központja lett. Az újjáépült üdülőházak és 

szállodák, nyaralók elkezdték vonzani a nagy tömegeket. Miután kialakították a partvédelmet, a 

csatornázást és a szennyvíztisztítást onnantól a tó legnagyobb, legjelentősebb településévé tette 

Siófokot. 

 

1947-ben elkészült az új Sió-zsilip, ekkor a csatornaépítési munkái már lehetővé tették a hajók 

közlekedését a Sión. Napjainkban is folynak a munkák a Zsilip korszerűsítésén illetve az egész 

környezetét átalakítják. 2020-ban kezdődött meg a zsilip és környezetének átépítése illetve 

modernizálása. Ez a projekt várhatóan 2022-re fog elkészülni. A látványtervek szerint a zsilip 

küllemében Siófok turisztikai látványossága is lesz egyben. Az is cél, hogy a jövőben akár biciklivel is 

át lehessen tekerni rajta, a hajózási sziget déli részén pedig egy újszerű tájépítészeti szerkezet 

alakuljon ki, ahova bárki bemehet. A végső összhatáshoz persze arra is szükség lesz, hogy a Sió-

parton futó, jelenleg elhanyagolt Krúdy sétány is megújuljon. 

A település 1950-ben került Somogy megyéhez és még ebben az évben járási székhellyé vált. A 

turisztikai és idegenforgalmi fejlesztések csak 1958 után indultak meg igazán. Ezek hatására 

megjelentek a külföldi vendégek is nem csak a magyarok. 1962-ben megépült a szállodasor is és 

nagyon megélénkült a lakások építése is. A Vénusz, a Balaton és a Napfény Szállók után 1964-ben 

megnyitott a Lidó Hotel is a Petőfi sétányon. Ezzel teljes lett a szállodasor. Napjainkban már 

megtalálhatóak az egyszerű, olcsó szálláshelyek és a 4 vagy 5 csillagos hotelek is. Most már úgy 

gondolom, hogy szinte bármelyik nyugati üdülővárossal fel tudjuk venni a versenyt. Ez a turisztikai és 

idegenforgalmi fejlődés napjainkban is tart. Komoly beruházásokkal és fejlesztésekkel teszik még 

érdekesebbé a Balatont és környékét. Nagyon fontos, hogy ne csak nyáron, hanem a többi 

időszakban is megismerjék a turisták a hely adottságait. Fejlődik és egyre népszerűbb a balatoni 

gasztronómia és borkultúra is. 

 



Az igazi változás a település életében az 1968-as várossá nyilvánítása és az M7 autópálya megépítése 

jelentette. A sztráda első szakaszát 1964-ben adták át Budaörs térségében. Siófokot és Zamárdit csak 

1971-ben érte el. De ez az infrastrukturális fejlődés nagyot lendített a turizmus feljődésén. Ez az első 

szakasz Balatonaliga és Zamárdi között csak félpályán készült el, így csak 1-1 sávon haladt a forgalom. 

Ez a csonka szakasz 2001-ig maradt így. 2007-ben készült el a végleges autópálya szakasz a 

köröshegyi völgyhíddal egészen az Adriáig. Így most már pár óra alatt a horvát tengerparton 

lehetünk. 

Siófok megerősítette a pozícióját a hazai turizmusban úgy, mint a Balaton fővárosa. Hangsúlyozzák, 

hogy nem csak a bulizásról szól itt az élet, hanem nagyon sok szeretettel várjuk a családos 

vendégeket is. Ha megnézzük a többi Balaton parti települést egyből észre vesszük, hogy Siófoknak 

van a leginkább városias képe, ezt főleg az északi partról látható. 

 

Mielőtt végig járjuk a város nevezettességeit említsünk pár szót a népességről, a kultúráról, az 

oktatásról és a természeti adottságokról is. 

 

Mint már korábban említettem Siófok a Balaton legnépesebb városa, állandó lakósainak száma a 

településfejlődésével párhuzamosan nőtt. Míg 1960-ban csak 13.000 állandó lakos élt itt, most 

napjainkban 25.000 fővel rendelkezik. Ez a szám az elmúlt évtizedekben szinte megduplázódott. A 

napjainkban is folyó építkezéseknek és az ipari fejlődésnek köszönhetően az állandó lakosság száma 

folyamatosan emelkedik. Természetesen ez a növekedő tendencia nem a népesség szaporulatából 

következik, hanem abból hogy folyamatosan nő a betelepülők létszáma. A helyi lakosság 

megélhetése főként a turizmusból és a vendéglátásból valamint a kereskedelemből tevődik össze. A 

városban már az ipari park is fejlődik. Egyre több cég alapít itt üzemet ahová a környező 

településekről járnak dolgozni. Így próbálják a kis falvakban élőknek is biztosítani az éves állásokat és 

a biztos megélhetést. Naponta több ezren járnak be Siófokra dolgozni, iskolába és az egészségügyi 

ellátást igénybe venni. 

A város nagyon fejlett oktatási intézményhálózattal rendelkezik. Teljes körű alap és középfokú ellátás 

biztosítása mellett, már idegenforgalmi főiskolai képzés is elérhető nálunk. Siófokon 5 általános iskola 

és 3 középiskola van. A kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom, a közgazdaságtan mellett 

gimnáziumi tagozatok, autószerelő, épületgépész szakmákat is tanulhatnak a helyi diákok. Az 

intézményekben nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvek oktatására. Úgy gondolom a mai 

világban nagyon fontos, hogy már gyerekkorban megismerkedjenek a diákok más nyelvekkel és 

kultúrákkal. Ebben a városban az idegenforgalomhoz és a vele járó mind negatív mind pozitív 

jellemzőkkel megismerkednek és hozzá szoknak a helyi gyerekek. A városra jellemző nyári tömeg és 

hatalmas életet felváltja ősszel a csendes kisvárosi élet. Mi helyiek ezt már gyerekkorunk óta ismerjük 

és szeretjük. 

A városi kultúra központja a Kálmán Imre Kulturális Központ, ahol a helyi lakosság mindig feltöltődhet 

színházi és koncert élményekkel. Nevét városunk talán leghíresebb szülöttéről kapta. Kálmán Imre 

Siófokon született 1882. október 24-én. Világhírű zeneszerző volt, leghíresebb műve a 

Csárdáskirálynő. Ez az előadás minden évben megtekinthető a Szabadtéri Színpadon. 

Nyáron a város legmeghatározóbb kulturális színhelye a Városi Nagystrand területén található. A 

napközben fizetős strandként üzemelő partszakaszon minden este valamilyen kulturális program 



várja az oda látogatókat. Szabadtéri mozi, koncertek, táncversenyek és előadások. Nappal strandolás 

estétől pedig reggelig tartó bulizás várja az embereket. 

A városban több magán galéria van, Szilfa Galéria, Jordán Galéria. Művésztelep is működik, melynek 

célja a minőségi művészet- és értékteremtés és folyamatosan bővülő kortárs műgyűjtemény 

létrehozása a festői környezetben. 

 

Siófok természeti adottságait meghatározza, hogy északról a Balaton, keletről hullámos fennsíkok, 

délről és nyugatról szelíd dombok veszik körül. A déli part legfőbb jellemzője, hogy sík területtel 

rendelkezik, nagyon minimális dombokkal. Az északi part ennek teljesen ellentéte, ott mindenhol 

csak a dombok, hegyek vannak. 

Siófok a Balaton keleti medencéjének közepén található, a Sió-csatorna torkolatánál fekszik. A déli 

part 70 kilométer hosszúságából ez az egy város 17 kilométert foglal el.  

 

A Balaton a Magyar Tenger, ez legmeghatározóbb dolog Siófok életében. Közép Európa legnagyobb 

édes vízi tava, Magyarország vízrajzának legfontosabb eleme. Sekély vize nagyon gyorsan 

felmelegszik. Kiválóan alkalmas fürdőzésre és sportolásra. Rendkívül gazdag élővilággal rendelkezik. 

Az északi parton található vulkanikus kúpok egyedivé teszik a tavat és a körülötte lévő tájat. A tó 77 

kilométer hosszú, legkisebb szélessége Tihanynál 1,5 kilométer a legnagyobb szélessége pedig 12,7 

kilométer Balatonvilágos és Balatonalmádi között. A tó felülete 600 km2, vízmennyisége 1800 millió 

m3, a víz körülbelül 2 év alatt cserélődik ki. Vízgyűjtő területe 5774 km2. A fő táplálója a Zala folyó, 

de sok kisebb patak is folyik bele. A vízszint a nyári melegben csökken, de ősszel illetve télen gyorsan 

vissza pótolja magát.  A Tihanyi-kút a legmélyebb pontja ahol a víz mélység 11-12,5 méter. Az átlag 

mélység 3-4 méter. A déli part annyira sekély, hogy ott már májusban tudunk fürdeni, mert annyira 

gyorsan felmelegszik. Az északi parton már nem ennyire egyszerű a helyzet. Ott szinte azonnal 

mélyvízben találjuk magunkat. A családos turisták kifejezetten ezért szeretik jobban a déli parti 

településeket. Nálunk nagyobb biztonságban vannak azok a turisták is, akik nem tudnak úszni. 

A Balaton és környéke Budapest mellett a legkedveltebb turisztikai terület. 2004-ben elnyerte a 

Somogyország Kincse címet. A tó környékén több gyógyfürdő és termál forrás található.  

Minden évben számos sport versenyt rendeznek, ezek közül a legismertebbek a Kékszalag 

Nemzetközi Vitorlásverseny, a Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszó és a Fonyód-

Badacsony-Fonyód Balaton átevezés. Ezen a legutóbbi versenyen bármilyen kézi hajtású vízi járművel 

lehet indulni.  

 

Úgy gondolom, hogy már az eddig leírtakból is kiderül, hogy ez a környezet ahol én élek, számomra 

egy örök szerelem marad. A következőkben szeretném, ha mindenki jobban megismerné a város 

nevezetességeit. 

 

Vasútállomás és a Millennium park 

1861-ben nyílt meg a Déli Vasúttársaság Buda és Nagykanizsa közötti szakasza. Siófok 1863-ban már 

vasúti megállóval rendelkezett, de a mai vasútállomás épületét csak 1904-ben építették. Az állomás 

épülete a Déli Vasút szabványterveinek megfelelően földszintes épületnek épült. A mostani épület 



már nem az eredeti, ezt valamikor az 1900 évek elején építhették, mert egy 1904 képeslapon már 

szerepel.  

A mai állomás épületét 1987-ben újították fel. A Vasútállomás a Sió-csatornától nem messze 

található. Az épület a városközpont felőli oldalon található, de az aluljárón keresztül könnyen és 

gyorsan lejuthatunk a kikötőbe illetve a strandra.  

A siófoki állomásról három irányban indulnak a vonatok, Budapest, Nagykanizsa és Kaposvár 

irányába. Az intercity és a nemzetközi vonatok is megállnak itt. A nyári időszakban szinte óránként 

indulnak és érkeznek a fővárosból járatok. 

A Millennium park a város Fő utcáján a Vasútállomás előtt található. 1994-ben készült park igazán 

zöldé és barátságossá teszi a városközpontot. Területe 16.000 négyzetméter. Gondozott pázsittal, 

fákkal, bokrokkal tele lévő parkban szívesen pihennek meg a turisták. A szökőkútnál látható Kiss 

Sándor második világháborús emlékműve és Martsa István Zuhanyzó nő, valamint Varga Imre 

Mártírok-szoborcsoport című alkotása. 

Ebben a parkban is van egy zenepavilon, melynek különlegessége, hogy Kálmán Imre leghíresebb 

műveit játssza le. A pavilonban látható bronz szobor szintén Varga Imre alkotása. A karosszékben ülő 

Kálmán Imre vendégének érezhetjük magunkat, miközben a csodálatos dallamokat hallgatjuk. 

 



 

 

Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom  

A város Fő utcáján található az első katolikus templomunk, melyhez már gyerekkorom óta sok emlék 

fűz. Napjainkban már több templomot is látogathatunk a városban, de nekem mégis ez a legszebb.  

Siófok területén egy Losta nevű falu állt, Szent Péter tiszteletére épült templomával, amely a 

tatárjáráskor elpusztult. Az új falu a Sió régi nevét, - „Fok” - vette fel. Ennek plébániájáról és Péter-Pál 

templomáról 1488-ból már van írott adat.  

A török hódoltságig esperesi kerületi székhely volt, melyet a törökök, akiknek balatoni flottája itt 

állomásozott, ismét elpusztították. A visszatelepülő őslakosok, valamint a veszprémi káptalan 

népesítette be, aki 1693-tól kis fatemplomot építtet a telepeseknek a középkori templom helyén. 

 A plébániáját 1713-ban állították vissza. A barokk plébánia-templom 1737-ben épült fel Szűz Mária 

Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletére. 

 A rohamosan fejlődő fürdőhely 1903-ban új, nagyobb neoromán templomot kapott. Fejérváry József 

kanonok száznegyvenezer koronás ajándékával szinte egymaga vállalta az építés költségeit. 

 A régi barokk kisméretű templomát, amely a Fő utcával párhuzamosan állt, a torony kivételével 

teljesen lebontották, ennek a helyére épült a jelenlegi templom, amelyet dr. Báró Hornig Károly 

veszprémi püspök, a későbbi bíboros 1904. július 3-án Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt fel. 

A kivitelező és tervező Csomay Károly veszprémi építész volt. A templom jelentősebb műalkotásai: a 

főbejárati ajtó fölött Muzsinszki Nagy Endre festménye, a diadalíven Leszkovszky György akadémiai 

tanár freskói, a hajóban Büky Béla stációképei és Krasznay Lajos szobrai. 

 A homlokzat üvegablakai Róth Miksa budapesti műhelyében készültek. A templomban található az 

egész Balaton-vidék legnagyobb orgonája, melyet Paulus Frigyes orgonaépítő mester készített. 3 

manuális, 36 regiszteres, 2432 síppal. 



(Forrás: Matyikó Sebestyén József) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő állomásunk a Fő téren található és egyértelműen Siófok legfontosabb nevezetessége.  A 

városba látogatók egyből a Víztornyot keresik, mivel ez teljesen összekapcsolódik Siófokkal. 

Fő tér  

Siófok Fő tere az igazi központja a városnak. Itt vannak a nagyobb városi rendezvények, mint a 

Halfesztivál vagy az Adventi vásár. A tér közepén áll a város leghíresebb nevezettessége a Víztorony, 

vele szemben a Sió Pláza, mögötte a Kálmán Imre Kulturális Központ és a Helyi Önkormányzat. 

Igazi kisvárosi feelingje van az embernek, ha ide ellátogat. Minden közel van, könnyen elérhető.  

Számos bank, szolgáltató és üzlet elérhető itt a központban. 2012-ben lett kész a tér teljes 

rekonstrukciója. Korábban a Fő utca átszelte a teret, de ez sajnos napjainkra megszűnt, most már 

csak gyalogosan lehet megközelíteni a teret. Ahogy a téren körbe sétálunk megtekinthetjük Varga 

Imre szobrász alkotásait, itt látható Kálmán Imre mellszobra is, amely a Kálmán Imre Kulturális 

Központ előtt van elhelyezve, Meszes Tóth Gyula alkotása 1961-ből. Beszédes József mellszobrát Vígh 

Tamás készítette, ez is a téren kapott helyet. 

Szeretném megemlíteni Varga Imrét, aki Siófok első díszpolgára volt. Számtalan alkotása díszíti 

városunkat. 1923.november 1-én született Siófokon. Itt járt elemi iskolába és már ott kitűnt 

rendkívüli rajz tudásával. 13 évesen már egy képét kiállították Párizsban. A középiskolát Budapesten 

kezdte és Szombathelyen fejezte be. 1956-ban diplomázott le a Képzőművészeti Főiskolán. 1967-ben 

tartotta első önálló kiállítását és rá két évre 1969-ben Munkácsy díjjal tűntették ki. 1973-ban Kossuth 

díjat rá két évre Érdemes Művész díjat kapott. A későbbiekben Pro Arte (1977), majd Kiváló Művész 

(1979), 1982-ben Herder díjjal és végül 1984-ben SZOT díjat kapott. Számtalan alkotását, szobrát 

állították ki szerte Magyarországon és külföldön is. Legutóbb Tel Avivban.2019.december 9-én hunyt 

el. Siófok természetesen saját hallottjának tekinti. 



Siófokon látható szobrai: 

Fő tér: Széchenyi István, Esernyősök, Vénusz születése, A professzor, II. Rákóczi Ferenc, Mementó a II. 

magyar hadseregért, Czóbel Béla, La Charogne, Kopernikusz (előcsarnokban), Madách Imre 

(előcsarnokban) 

Millennium park: Kálmán Imre, Mártírok szoborcsoport (töredék) 

Mártírok útja (Zeneiskola mellett): Bartók Béla 

Jókai park: Az öreg Krúdy 

Balatonszéplak felső (Végh Ignác tér): Károlyi Mihály 

Krúdy Gyula Szakközépiskola bejárata: Krúdy Gyula 

Szépvölgyi utcai temető: Golgota 

Kórház kertje: Tűnt idő (Les tempes perdus) 

Szent Kilit templom kertje: Sarlós Madonna 

Tűzoltóság (Somlay Artúr u.): Szent Flórián 

 

 

Víztorony  

1912 tavaszán indultak meg a hely vízvezeték kiépítésének munkálatai. Eddigre Siófok már a Balaton 

legkedveltebb üdülőhelyévé vált. Ez a turisztikai fejlődés egyértelműen megkövetelte, hogy egy 

modern víz és szennyvízhálózatot építsenek ki. Ez a projekt már elkerülhetetlen volt. A toronynak 

tényleg a vízellátásban volt nagy szerepe.  

A munkálatok elkészülte után még sajtó is beszámolt arról, hogy Siófok igen kellemes ízű vizet nyert 

ezzel a korszerűsítéssel. 7 darab fúrt kút, vízgyűjtő, vastalanító berendezés 12 kilométer öntöttvas 

csővezeték, házi csatlakozóvezetékek és egy 250 köbméteres víztorony készült el. A bekerülési összeg 

1 millió korona volt.  

1929-ben a víztoronyhoz tartozó kutak elapadtak ezért át kellett térni, hogy a Balatonból nyerjék az 

ivóvizet. Annyira megnövekedett a fogyasztás, hogy ezért apadtak ki a kutak. A legésszerűbb 

megoldás az volt, hogy a Balatonból nyerjék a kellő mennyiségű vizet. Ez bizonyult a 

leggazdaságosabb megoldásnak. A víztorony átépítése a Kurz Részvénytársaság tervezése alapján 

1935-ben történt meg.  



 A vízvezetékekkel egy időben Guth Árpád és Gergely Jenő mérnökök tervei alapján elkezdték a 45 

méter magas vasbeton szerkezetű víztorony építését.   

A második világháborúban a németek tüzérségi megfigyelő állomásként használták. Sajnos a második 

világháborúban a torony megsérült, egy ágyú lövedéke megrongálta, melynek helyreállítása 1945 

tavaszán készült el. 1944 decemberétől áramhiány miatt nem üzemelt a torony, csak 1945 

áprilisában indult el újra vízszolgáltatás. Egy darabig csak naponta kétszer volt víz a földszintes 

házakban.  

1950-ben a régi nyomócsővel párhuzamosan egy 200 mm vezetéket is építettek a vízmű telep és a 

víztorony között. A fogyasztás továbbra is folyamatosan nőtt ezért még tovább kellett bővíteni a 

város vízhálózatát, ezért Balatonszéplakon is épült egy 500 köbméteres víztorony. Ezen munkálatok 

1955 és 1963 között zajlottak. Ez a torony 1994-ben lett lebontva.  

1968-ban megkezdték a felszíni vízmű kiépítését szintén a Balatonszéplaki részen. Ezek a munkák 5 

évig tartottak, 1973-ban átadták így a belvárosban álló víztorony befejezte feladatát. A víztorony 

elvesztette eredeti jelentőségét. Egészen 1973-ig működött, mint víztorony, utána modernizálták a 

város vízhálózatát és így már nem volt rá szükség. Mivel a városközpontban volt és annyira hozzánőtt 

a városképhez, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy az idegenforgalom szolgálatába állítsák.  

1992-ben az helyi önkormányzat lett a tulajdonosa és ekkor nyitotta meg kapuit az ország első vidéki 

Tourinform irodája a Víztorony aljában. 2010-ben megkezdődött az épület teljes körű 

rekonstrukciója. A Tourinform iroda 2012.február 10-én ünnepélyes keretek között újra megnyitotta 

kapuit és azóta is ott fogadja a városba érkező turistákat. A Víztorony felső részében, a víztartály 

helyén egy kilátó és egy kávézó várja a vendégeket, sőt még egy interaktív bemutatóközpont is 

kialakításra került. 

 

 

Kálmán Imre Kulturális Központ  

A víztorony tövében található a város kulturális életének otthont adó központ. Egész évben várja a 

színházi és kulturális programokat kedvelőket. Légkondicionált termében közel 500 fő tud szórakozni. 



Az évről évre megrendezésre kerülő fesztiválok mellett folyamatosan előadásokat, koncerteket, 

táncelőadásokat és kiállításokat szerveznek. Nagyon népszerűek a gyerekeknek szóló színházi 

előadások is. Különböző bérletekkel várják a helyi és a környékbeli nézőket egyaránt. 

A város másik híres szülötte Kálmán Imre volt, aki 1882. október 24-én született Siófokon. Édesapja a 

házukban alapította meg azt a társaságot, melynek tagjai Siófok fejlesztését tűzték ki célul. 

Építkezéseket terveztek, majd megnyitották a nyári színházat és a lóverseny pályát is. A kis Imre már 

gyerekkorában imádta a színházat, folyton ott volt, ha mégsem akkor pedig zongorázott. Az elemi 

iskolát Siófokon a zsidóiskolában végezte el, ahol német nyelvet is tanult. Miután az apja csődbe 

ment a kilencéves Imre az egyik budapesti nagynénjéhez került. Tizennégy évesen elhatározta, hogy 

muzsikus lesz és zongorázni kezdett. A gimnáziumot Budapesten végezte és mellette zeneiskolába is 

járt. Folyton gyakorolt, a zene volt az élete. Sajnos nagyon fiatalon előjött nála a reuma betegség, 

ezért átiratkozott zeneszerzésszakra. Sikeresen leérettségizett és a jogi karon folytatta tanulmányait 

párhuzamosan a Zeneakadémiával. Jogi pályán helyezkedett el, de folyton a zeneszerzésen járt az 

esze. 1903-ban elnyerte a Zeneakadémia Volkmann Róbert ösztöndíját. Az első szimfóniáját 

1904.február 29-én mutatták be. A jogi pályát nem szerette ezért csak a zenei karrierjére koncentrált, 

bár ezt csak titokban tudta tenni, mert a család nem nézte jó szemmel. Járt Bayreuthban, 

Münchenben ahol már Emmerich Kálmánként mutatkozott be. Ezt a nevet később az egész világ 

megismerte. A Zeneakadémia befejezése után hiába keresett kiadót Bécsben, Münchenben és 

Lipcsében is, nem talált senkit, aki a szimfonikus műveit kiadja. A korai kudarcok után döntött úgy, 

hogy operetteket fog írni. Az első nagy sikere a Tatárjárás volt, melyet 1908. február 2-án mutatták 

be a Vígszínházban. Később Bécsben és Prágában is játszották. A budapesti bemutató után Siófok 

színpadán is játszották fővárosi színészek előadásában, a karmester és a zeneszerző is Kálmán Imre 

volt. 25 évesen Bécsbe költözött. A Tatárjárást később több városban is bemutatták. Moszkva, New 

York, London, Róma és Párizs színpadjain is népszerű előadás volt. Aztán megalkotta következő 

műveket, Az Obsitos, A Cigányprímás, A Kis Király, Zsuzsi kisasszony, A Csárdáskirálynő, A farsang 

tündére, A Holland mennyecske, A Bajadér, Marica grófnő, A Cirkuszhercegnő és a Chicagoi 

hercegnő. Ez utóbbi bemutatóján ismerte meg leendő feleségét, az orosz- lengyel származású 

táncosnőt, Vera Maria Makinszkát. Három gyerekük született. A legismertebb operettjét, a 

Csárdáskirálynőt először Bécsben játszották és csak utána Budapesten. A második világháború idején 

családjával együtt elhagyta Ausztriát. Először Párizsba, majd utána Amerikában éltek. Vera a felesége 

elhagyta Kálmán Imrét, majd a fiatalemberrel házasságot is kötött, aki meghalt egy repülőgép 

balesetben. Egy évvel később Kálmán Imre visszafogadta Verát, újból össze is házasodtak. A második 

világháború után az egész család vissza költözött Európába és újból Párizsban telepedtek le. Az utolsó 

operettjét, az Arizona Lady bemutatóját már nem érte meg, ezt a fia Charles fejezte be. 1953. 

október 30-án halt meg Párizsban, de kívánsága szerint Bécsben temették el.  

A zeneszerző szülőházában a Kálmán Imre sétányon található a Kálmán Imre Múzeum. 1987. október 

22-én nyitották meg a zeneszerző születésének 105. évfordulója alkalmából. A múzeumban állandó 

kiállítás 

A Kálmán Imre Múzeum a zeneszerző siófoki szülőházában, a Kálmán Imre sétányon található. Az 

emlékházat születésének 105. évfordulója alkalmából, 1987. október 22.-én nyitották meg. Az alsó 

szinten állandó kiállítás van a művész hagyatékaiból, itt látható a zongorája is, melyen a híres műveit 

alkotta.  



 

 

 

 

A belváros és a Fő tér megismerése után tovább folytatjuk sétánkat a Mártírok utcán a kikötő 

irányába.   

 

Jókai villa • Batthyányi u. 2. 

Braun Dávid építette 1897-ben ez a gyönyörű épület. A századfordulón megvásárolta Dr Fekete 

Vilmos, aki egy temesvári ügyvéd volt.  Siófok talán legszebb utcájában található óriási platán fák 

között.  1903-ban e házban töltötte élete utolsó nyarát Jókai Mór a tulajdonos vendégeként. Az író 

többször megfordult Siófokon, szeretett itt lenni. Gyakran hajózott át Balatonfüredre és ezeknek a 

hajóutaknak az élményeit használta fel az Aranyember című regényéhez. A második világháború 

végéig nyaraló vendégek szállásaként működött, majd 1947-ben államosították. A szocializmus idején 

ebben az épületben volt a rendőrség, majd a zeneiskola és a Pannónia központ. 1995-ben újra 

magánkézbe került a villa. Az épület ma panzióként szolgál, nem látogatható.  



 

 

 

Krúdy villa • Mártírok útja 

A villa a XIX. század végén épült, Ellinger Ede fotóművész panziójaként működött.  

Krúdy Gyula 1914 és 1919 között minden nyarát itt töltötte. Az emeleti kis szobában volt fürdőbérlője 

Várady Gyulának. Ebből a part közeli kis panzióból indult el minden hajnalban a pár méterre lévő 

mólóra, ahol leste a vizet és a fényeket. Ezeket a lenyűgöző emlékeit hagyta ránk a műveiben. 

1915-ben Krúdy Gyula itt ismerte meg Várady-Rózsa Zsuzsát, akit később feleségül vett és életük 

végéig nagy boldogságban éltek. Az épületet eleinte mindenki Ellinger villaként ismerte, de ma már 

csak Krúdy villának hívják az íróhoz fűződő történetek miatt. A villa jelenleg panzióként és 

étteremként üzemel, nem látogatható. 

 

Jókai park • Mártírok útja  

A korábban Dimitrov parkként ismert parkot 2006-ban az eredeti tervek szerint újítottak fel. Jókai 

Mór nevét 1990-ben kapta. Ez a város legnagyobb, legszebb parkja. Minden évszakban más arcát 

mutatja. Az árnyas fák és színes virágok között tényleg megnyugszik és megpihen az ember. Kellemes 

sétánk közben megcsodálhatjuk a japánkertet, mely igazán romantikus távol-keleti hangulatot 

teremt. A parkban mesterséges tó, egy zenepavilon és két játszórét is található a gyerekek nagy 

örömére. A Jókai Parkban található a Balaton egyik legmodernebb és legnagyobb befogadóképességű 

szabadtéri színpada, 1576 főt tud vendégül látni. Ez az intézmény csak a nyári szezonban üzemel, 

színházi előadások, koncertek, operett előadások, táncszínházi műsorok kerülnek megrendezésre. 

A színpadot a Kossuth díjas építész Varga Mátyás tervezte. Viszonylag alacsony költségvetésű épülete 

készítettek. Az építkezés 1949-ben kezdődött meg. Mindenki nagyon várta, hogy elkészüljön, mert 

hatalmas igény volt nyáron a szabadtéri rendezvényekre. A névadó Kálmán Imrét is meghívták az a 

Balaton első szabadtéri színpadára, hogy vezényelje le a Csárdáskirálynőt, ám ő politikai és háborús 

okok miatt nem tudott eljönni a megnyitóra. Utána ő 1953-ban Párizsban meghalt, így csak a nevét 

viseli azóta is színpad. 



Az évtizedek során több felújításon is átesett. Annyira népszerű helyszín volt, hogy a 70-es években 

itt tartották a Magyar Televízió Táncdalfesztiválját is. Olyan híres előadók pályafutása kezdődött itt, 

mint Koós János, Korda György, Kovács Kati, Hofi Géza stb. 

A népszerűsége a 80-asévekben sem változott. Az Interpop fesztivált is itt rendezték meg, ahol olyan 

neves, ismert énekesek léptek fel, mint Zoltán Erika, Zámbó Jimmy, Napoleon Bulvard, Neoton 

Familia, Padödö. 

A mai napig minden nyáron teltházas koncertek vannak. Tényleg teljesen más élmény egy nyitott 

helyszínen játszott koncert, mint egy zárt csarnokban.  

2010-ben is történt egy modernizálás. Nagyobb, kibővített színpadot, új öltözőket és vizes 

helyiségeket alakítottak ki. 

A színpad olyan színvonalú, hogy itt bármilyen külföldi produkciót le tudnak bonyolítani. 

 

Mielőtt lemegyünk a hajóállomásra, előtt pár percre álljunk meg a Sió csatorna partján, ahol jelenleg 

az új Zsilip építési munkálatai folynak. Ez a városban a legnagyobb beruházás.  

Sió csatorna és zsilip 

A Sió csatorna Siófoknál ágazik ki a Balatonból és egészen a Dunáig kanyarog. A Gemenci erdőnél 

torkollik a Dunába. Viszonylag sekély mederrel rendelkezik, a víz sebessége függ attól, hogy milyen 

gyorsan engedik le a Balatonból illetve, hogy milyen erős a Duna visszaduzzasztó hatása. Így a 

csatorna vízellátása nem egyenletes. A siófoki szakaszon igazából csak akkor van nagyobb 

mennyiségű víz, ha a zsilip nyitva van és engedik le a Balaton vízét. A Sió csatorna összeköttetést 

teremt a Balaton és Európa vízi útrendszere között, ami mintegy 9000 kilométer hosszú. A Sió 

vízmedre jelenleg nagyon elhanyagolt és szennyezet, így nem is alkalmas hajózásra. 1990-ben már 

készültek tervek, hogy meg lehessen oldani ezeket a problémákat. Akkor nem sikerült a terveket 

megvalósítani. Most úgy tudom, hogy komoly Uniós támogatással elkezdődött a Zsilip újjá építése és 

a Sió csatorna korszerűsítése.  

A 19 században már készültek tervek a Balaton vízének szabályozására, mely több célt is szolgált. 

Szerettek volna hajózási lehetőséget kialakítani, hogy összekössék a Balatont a Dunával. Meg kellett 

oldani a mocsaras területek lecsapolását, így be tudták vonni ezeket a részeket is a mezőgazdasági 

művelésbe. Biztonságosabb lett a Balatonfüredi kikötő is. És mentesítették a Budapest-Adria 

vasútvonalat a víz és jégkároktól. Mindezek érdekében fazsilipet építettek, amit 1863-ban adtak át. 

Ez a zsilip sajnos nem bírta átereszteni a hirtelen megnőtt víztömeget. Sajnos ez komoly károkat 

okozott a part mentén.  

A háború vége után egész hamar, 1947-re elkészült az új zsilip a Sió-csatornán, ami lehetővé tette 

hajók átemelését is. 2020-ban kezdődött meg a zsilip és környezetének átépítése illetve 

modernizálása. Ez a projekt várhatóan 2022-re fog elkészülni. A látványtervek szerint a zsilip 

küllemében Siófok turisztikai látványossága is lesz egyben. Az is cél, hogy a jövőben akár biciklivel is 

át lehessen tekerni rajta, a hajózási sziget déli részén pedig egy újszerű tájépítészeti szerkezet 

alakuljon ki, ahova bárki bemehet. A végső összhatáshoz persze arra is szükség lesz, hogy a Sió-

parton futó, jelenleg elhanyagolt Krúdy sétány is megújuljon. A mostani zsilip korszerűsítésével 

remélhetőleg minden probléma megoldódik.   



Az utóbbi pár évben megjelentek a sárkányhajók és a kajakosok a csatornán. Több iskolás és 

egyesületi gyerek jár le edzeni a csatorna partjára. Ez is egy új sport a város életében. 

 

Hajóállomás • Mártírok útja 

Az első ismert adatok a balatoni hajózásról a római korból származnak. Ők már hajókon vitték a követ 

Vörösberényből a Fenékpuszta területén lévő építkezésekre. Tiberius császár Badacsonyba járt, 

Galerius pedig zsilipet építettet Siófoknál. A 17. században Evlija Cselebi török utazó írt arról, hogy 

40-50 hajó vitte a kereskedőket és az árukat a balatoni partok között. 

A 19. század első felében még alig lehetett hajókat látni a tó vízén. 1836-ban John Paget angol utazó 

meg is jegyezte, hogy: 

„Angol embernek nehéz elképzelnie, hogy ilyen szép tó teljesen kihasználatlan legyen a 

kereskedelem és szórakozás számára. Egyetlen vitorlás kereskedő bárkát sem látni rajta. A 

magyaroknak nincs érzékük a hajózás iránt, folyóik, tavaik olyanok, mintha befagytak volna”. 

1846–1910 között a Balatonon egy, 1910-ben négy gőzhajó bonyolította le a menetrend szerinti 

személyforgalmat. 1888-ban megalakult a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság. A balatoni 

közforgalmú hajóállomány 1936–1937-ben négy gőzösből, négy motoros hajóból és 14 

motorcsónakból állt. 

A balatoni személyhajózás 1846-ban, a Kisfaludy gőzhajó vízre bocsátásával indult meg. Napjainkban 

a siófoki a Balaton legforgalmasabb kikötője. 

Jelenleg a Balatoni Hajózási Zrt üzemelteti az összes kikötőt a Balatonnál. A menetrendszerinti 

személyhajózás és a kompközlekedés a Bahart érdekeltségeihez tartozik. A menetrendszerinti 

kompok Szántód és Tihany között közlekednek. A menetidő 8 perc. Főszezonban folyamatosan, elő és 

utószezonban óránként. Ha az időjárás engedi, akkor télen sem állítják le. 

Egyre jobban kezdenek elterjedni a vízen is az élményhajózások is. Nekem személyes kedvencem a 

Hyperjet, amely igazi adrenalin bomba azoknak, akik szeretik a sebességet. Közel 90 km/h 

sebességgel száguldhatunk a vízen. Természetesen oda figyelve a többi vízi járműre.  

A balatoni vitorlázás nagy népszerűségnek örvend az ide látogatók körében. Szinte nincs olyan 

turista, aki ne vitorlázna a tó gyönyörű vízén. A partról nézve is látjuk, hogy a „Magyar tenger” egy 

igazi csoda, de igazán akkor érezzük át, amikor kint a nyílt vízen szembesülünk hatalmas víztükörrel.  

A siófoki kikötő jelenleg a legforgalmasabb kikötő a Balatonon. Menetrendszerinti és sétahajózásra 

van lehetőség. Az esti órákban nagyon népszerű a diszkó hajó és az egyénileg bérelhető sétahajók 

programjai. Naplemente túra és a gyerekek kedvence a kalózhajózás. Ezen a programon tényleg 

átélheti az ember vajon milyen lehetett igazi kalózokkal találkozni a vízen. 

A kikötő épülete előtt több emlékművet állítottak a balatoni hajózás évfordulójára, 100 125 és 150 

évfordulókra emlékeznek. A balatoni hajózás 2021-ben ünnepli a 175. évfordulóját. A téli időszakban 

is érdemes ellátogatni a kikötőbe, mert ugyan a hajózás nem működik, de a nagy hajók többsége itt a 

kikötőben pihen. Ilyenkor is nagyon szép a táj, a víz tele van hattyúkkal, vadkacsákkal és sirályokkal. A 

hajózási szezon általában húsvétkor kezdődik és egészen október végéig tart. A kikötő nyugati felén 

található a Yacht Club és a Meteorológiai Állomás, amely azonnal jelzi, ha vihar közeledik. A 

viharjelzés 1956 óta működik a tónál. A keleti móló végén látható aranyozott angyal szobor, az orosz 

szobrászművész Pjotr Tyimofejevics Sztronszkij alkotása, melyet 2012.szeptember 5-én avatták fel. Az 



angyal a kezében egy galambot tart, ezzel szimbolizálja a békét, a barátságot és az egyetértést. A 

szobrot több oroszországi szervezet közösen ajándékozta Siófoknak. 

A kikötő mellett lévő gyönyörű parkot Rózsa kertnek hívják. Tele van szebbnél szebb rózsa lugasokkal. 

Itt található Szekrényessi Kálmán szobra, ő volt, aki először átúszta a Balatont. Jelenleg felújítás alatt 

áll a terület, így ha itt szeretnénk sétálni, nem tudunk közvetlenül a vízpartig lemenni. Várhatóan a 

nyári szezon kezdetéig elkészül a felújítás.  

 

Siófoki kikötő 

A régi Sió és Hullám Szálló 

Siófok legelső szállodái voltak 1893-ban nyitották meg őket. Összesen 45 szobával rendelkeztek. A 

gyönyörű épületek a Hajóállomás mellett találhatóak. A város talán legszebb részén, ősfás, balatoni 

környezetben mindenki szívesen pihent itt. A második világháború után új nevet kapott, Bányász 

Üdülőként üzemelt. Később teljes felújításon esett át és a Kodolányi János Főiskola siófoki képzési 

központja kapott helyet benne. Jelenleg is oktatási célt szolgál, mivel 2016 szeptembere óta a Gábor 

Dénes Főiskola siófoki tagozata található itt. József Attila az 1932-es Balatoni Íróhét alkalmával járt 

itt, erre az épület oldalán elhelyezett bronz tábla is emlékezteti az idelátogatókat.  

 

Siófoki Nagystrand 

A Balaton egyik legnagyobb területű strandja, ezáltal a leglátogatottabb is. Területe mintegy 8 hektár. 

Egyszerre 13.500 fő tudja látogatni. A parti szakasza 670 méter hosszú, több játszótér és sportolási 

lehetőség van. Szezonális jelleggel üzemel és belépődíjat kell fizetni. Májustól szeptember közepéig 

várja a pihenni vágyókat.  A strand területén található a korábban Coca Cola Beach néven ismert 

strand, melynek napjainkban a Plázs nevet adták. Ezt egy külsős vállalkozás üzemelteti. Saját 

medencével és különböző programokkal várják a strandolókat. Esténként megtelik a fehér homokos 

part bulizó fiatalokkal, hiszen szinte minden este koncertek vannak. A Plázs színpadán megfordult 

már az összes hazai sztár illetve rengeteg külföldi hírességet tudtak ide elhozni. Ez a város ezért is 

nagyon kedvelt és ismert a külföldi vendégek körében is. 



 

Nagystrand bejárata 

 

Petőfi sétány- Az igazi party sétány 

A Petőfi sétány a Hajóállomásnál kezdődik és tart egészen a szabad strandig. Aki Siófokra látogat az 

biztosan többször is megfordul itt. A fiatalok, azért mert a mindig pezsgő életet keresik és itt biztosan 

meg is találják. A hét minden napján beindul az élet és a bulizás. A sétány mindkét oldalán éttermek 

és bárok várják az ide látogatókat. Kora estétől hajnalig megy a táncolás. 

Az idősebb korosztály is többször lejön a sétányra, bár ők nem maradnak hajnalig. Ők csak sétálnak, 

vacsoráznak. Egy kicsit visszakapják a fiatalságukat.  

Az éttermek kínálatában már nem csak a magyaros konyha ízeit találjuk meg. Nagyon sok féle íz világ 

közül választhatunk. Az eredeti olasz pizzától, a gyros és török ételeken át, most már a kínai és a thai 

ételeket is megkóstolhatjuk a sétány éttermeiben.  

A legkisebbekre is gondolnak, őket a hagyományos játéktermekkel és új, modern, bérelhető 

járművekkel várják. Ilyenek pl a különböző rollerek és hoover boardok. A mai gyerekek bátran 

próbálnak ki mindenféle újdonságot. 

A Nagystrand területén minden évben szezonálisan várja a turistákat a siófoki óriáskerék. Most már 

szinte minden nagyvárosban megtalálható ez a látványosság. A siófoki 50 méter magasságba viszi fel 

a látogatókat, 30 kocsival rendelkezik és maximum egyszerre 180 főt képes befogadni. Hihetetlen 

panoráma terül elénk, amikor a magasba emelkedünk az óriáskerékkel. Szinte az egész Balatont látni. 

Én is minden nyáron felülök, mert ez a tó mindig más arcát mutatja, és egyszerűen nem lehet betelni 

vele. Ezt a programot nem szabad kihagyni. 

Thanhoffer villa • Petőfi sétány 4. 

Thanhoffer Lajos orvosprofesszor villája a mai Petőfi sétányon található. 1897-ben készült el az 

épület. A professzor arra akarta ösztönözni a korabeli nagypolgárságot, hogy az övéhez hasonló 

villákkal népesítsék be a Balaton partját. Az anatómia elismert professzorának meggyőződése volt, 

hogy az akkoriban divatos külföldi nyaralóhelyek helyett sokkal inkább Siófokot érdemes választani. 

Ez a villa volt a vörös hadsereg parancsnoksága, majd később Horty Miklós főhadiszállása. 1945-ben 

államosították. 2013-ban teljes külső belső felújításon esett át. Jelenleg az önkormányzat 

tulajdonában van, de egy külsős cég üzemelteti, mint panzió. Siófok legpatinásabb villája megkapta 

az Örökségünk Somogyország Kincse díjat.  Jelenleg nem látogatható. 



 

Thanhoffer villa 

 

 Szállodasor  

A Petőfi sétány keleti végén kezdődik a siófoki szállodasor. Több száz méteren csak hotelek vannak, 

melyek mindegyike saját parttal rendelkezik. 1964-ben először a Vénusz Hotel, majd Balaton, Lidó, 

Hungária szálló nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. Az Európa szálló volt a legmodernebb az összes 

között. A korábban SZOT üdülők most már magán kézben vannak, szinte mindegyik felújított és 

modernizált, a mai kor elvárásainak megfelelően. 

A Balaton Hotel az első, melyet a 2000 években újítottak fel, 125 légkondicionált szobával 

rendelkezik. Mellette a Lidó Hotel áll, ami szintén felújított. Az utána következő két szálloda még 

felújításra szorul, de ők is kicsit alacsonyabb színvonallal várják a hazai és külföldi turistákat. 

Az Európa szálló a kilencvenes években a legkedveltebb szállodája volt a városnak. A 10 emeletes 

épület legfelsőbb szintjén egy panoráma bár lett kialakítva, mely az akkori hírességek közkedvelt 

szórakozóhelye volt. Mára ez a hotel is magán tulajdonban van, de a felújítsa még nem kezdődött el.   

A város legszebb és legmodernebb szállodája az 4 csillagos Mala Garden. Varázslatos keleti 

hangulatot teremt a Balaton partján. Szinte minden szoba itt is balatoni panorámával rendelkezik. 

Saját wellness részleg, konferencia terem, cukrászda és étterem várja a vendégeket. Az étterem és 

cukrászda igazi különlegességé vált a városban. Nem a hagyományos ízekkel találkozik az ember, 

hanem az újra gondolt magyar ételek mellett a tradicionális thai konyhával is megismerkedhetünk. 

Személyes kedvencem a thai tészta, melyet akár csirkével vagy rákkal is fogyaszthatom.  

Úgy gondolom, hogy ezek a különleges helyek teszik igazán érdekessé Siófokot. Hiszen így nem csak a 

már jól ismert gasztronómia van jelen, hanem a modern konyha is. Sajnos a mai világban rengeteg 

ember küzd valamilyen étel allergiával vagy érzékenységgel, ezért az ő igényeiket is fontos, hogy 

kielégítsék. 

Mindegyik szállodai szoba balatoni panorámával rendelkezik. Tényleg a város legszebb és 

legfrekventáltabb helyén vannak. Innen pár perc séta az éjjel-nappal nyüzsgő parti sétány, de a 

városközpont is csak 10 perces gyaloglással elérhető.  



Az ide látogató vendégeknek nagyon fontos, hogy a strandot könnyen és gyorsan elérjék. A 

szezonban ez a környék a legkedveltebb. Akik bevállalják, hogy kicsit többet sétálnak, mire leérnek a 

partra, azok sokkal olcsóbban is találnak szállást. A 2000 évek elején nagyon kedvelt volt az privát 

családi házak bérlése, de napjainkban a hotelek és panziók egyre népszerűbbek.  

A szállodasor után több kilométer hosszan a szabad strandra érkezünk. Ez az Aranyparti szakasz a 

legkedveltebb része a városnak a strandolok körében. Sekély partszakasz, több helyen homokos 

öblökkel, melyekben a legkisebb gyerekek is biztonságosan fürdőzhetnek vagy akár homokvárakat 

építhetnek. A parton végig büfék és vízi bicikli kölcsönzőkkel találkozunk. Napjainkban nagyon 

népszerű lett a Balatonon is az úgynevezett SUP deszka. Egyre többen érkeznek ezekkel az 

eszközökkel a strandra, amikkel utána több száz méterre be tudnak evezni. Szerintem először nem is 

annyira egyszerű vele siklani a vízen, de kis gyakorlás után már nagy biztonsággal lehet a mélyebb 

vizekre merészkedni. 

A sétánkat most újra a városközpont felé folytatjuk, hogy megcsodálhassuk az evangélikus és 

református templomot valamint a zsinagógát is. Így most vissza érkezünk a Fő utcára, majd a Fő térre 

a Víztoronyhoz. 

 

Mala Garden Hotel 

 

 

Evangélikus templom • Oulu park  

A városban nem volt túl nagy létszámú az evangélikus gyülekezet, így csupán egy gyülekezeti 

teremben tartották a miséket. A nyári szezonban viszont annyira megnőtt az ide látogató hívek 

száma, hogy szükséges volt egy templom építése. A nyaraló turisták nem csak az üdülésre vágynak, 

hanem a lelki feltöltődésre is. Józsa Márton helyi lelkész vezetésével a siófoki gyülekezet vállalkozott 

arra, hogy megépítik ˇ”Krisztus hajóját”. A szervezési munkák 1985-ben kezdődtek meg, miután a 

Városi Tanács egy telket felkínált. A templom és a parókia tervét Makovecz Imre Kossuth díjas építész 

készítette el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1987. augusztus 15-én volt, majd az átadásra 1992. június 

27-én került sor dr Harmati Béla püspök vezette. A terv megvalósításához sokak áldozatkészsége 

kellett, de a legtöbbet a finn evangélikusok tettek. Elsősorban az oului Dómtemplom gyülekezete 

járult hozzá jelentős anyagi segítséggel, valamint a gyönyörű faanyag küldésével az építkezéshez. Ők 

készítették a padokat és az oltárberendezést is. Az oltár feletti szobor, a Feltámadott Krisztus, Péterfy 

László alkotása, a templombelső Mezei Gábor belsőépítész munkája. A templombelső konzultánsa 

Ferenczy Zoltán volt. A harangot Szarvasról hozták, az orgona a Magyarországi Evangélikus Egyház 

segítségével 2004-ben készült el, építője az Aquincum Orgonagyár Budapest volt. A templom 

keresztje azt hirdeti, hogy Jézus meghalt bűneinkért, az oltár fölötti szobor pedig azt, hogy Ő 



feltámadt megigazulásunkra. A torony életfája is a halált legyőző életet jelképezi. A 150 férőhelyes 

templom oltára hagyományosan Kelet felé fekszik. Az északi kaput a finn testvérek szeretetére 

emlékezve Soumi-kapunak, a nyugatit német kapunak nevezik.

 

Evangélikus templom 

 

Zsinagóga és az izraelita közösség- Széchenyi utca 

Az első zsinagógát a helyi zsidó közösség építette 1869-ben. Sajnos a holokauszt miatt és 

népvándorlás miatt a közösség létszáma lecsökkent és nem tudtak az épülettel kellően foglakozni, az 

állapota teljesen leromlott. 1983-ban a helyi közösség a régi imahelyet lebontotta és 1986-ra egy új 

zsinagógát épített. A zsinagóga épületét 1986.június 12-én Dr. Schőner Alfréd főrabbi avatta fel. 

Maga az épület, mint látványosság nem túl tetszetős, sőt mondhatni felejthető, de a nyári szezonban 

népszerű az itt nyaraló zsidó és izraelita hívők között. Július közepétől egészen augusztus végéig 

minden péntek este sábeszt tartanak.   

 

Református templom- Kele utca 

A siófoki református közösség száma közel kétezer fő. 1921-től még a Balatonkiliti városrészben lévő 

templomba tartották az istentiszteleteket, hivatalosan ekkor lett fiókegyház is. 1923-ban avatták fel 

az imaházukat. 1948-ban önálló egyházközség alakult itt is. Vezetőjük Egri Ervin lelkipásztor volt, a 

gondnok pedig Morvay György volt. A nyolcvanas években már annyira megnövekedett a közösség 

létszáma, hogy kezdték kinőni az imaházat. Mivel Siófok a déli part legjelentősebb idegenforgalmi 

központja lett így érthető, hogy a hívők illetve a látogatok egyre többen lettek. 1985-ben már Császár 

Levente volt a gyülekezet pásztora, ő volt az, aki Pataki Géza gondnokkal együtt elkezdték az új 

templom építésének megszervezését. 1991 és 1992 között megkezdődött az adományok gyűjtése és 

1992 október 9-én megtörtént a templom alapkövének letétele. Két évvel később 1994.szeptember 

3-án felszentelték az épületet. Császár Levente 2007-ben adta át Bartha Bélának és feleségének 

Bartháné Tatár Ilonának a lelkipásztori szerepet, akik a mai napig vezetik a helyi közösséget. A most 

már közel kétezer fős gyülekezetből körülbelül ötszáz fő az, aki rendszeresen kiveszi részét a 

gyülekezet terheiből. A vasárnapi misékre is egyre többen járnak. A fiatal korosztályt pedig a 

hittanórákon zenéléssel és gitározással kötik le. Mai napig a házaspár vezeti a gyülekezetet.  



Ezennel a siófoki sétánk végére is értünk. Remélem, hogy minden kedves érdeklődő átérzi mindazt, 

amit nekem ez a város és a Balaton jelent. Aki már járt itt, az biztos, hogy visszatér még, aki még 

nem, annak meg kívánom, hogy mihamarabb jusson el a Magyar Tengerhez.  

 

Kerékpárral a Balaton környékén  

 

A gyalogos túránk alatt megismertük Siófok főbb nevezettességeit, ezután egy kicsit hosszabb 

kerékpáros kirándulásra invitálok mindenkit. A Balaton körül ölelő kerékpárút egy szakaszán 

elindulunk Balatonvilágosra. Utunk során elhaladunk a Galerius fürdő mellett, megnézhetjük a 

Balaton legnagyobb vízisí pályáját is.  

A Balatoni kerékpárútrendszer több, mint 200 kilométer hosszú és szinte végig a part mellett halad 

el. Van olyan szakasza, amelyik teljesen kiépített kerékpárút, de sajnos van olyan is, ahol a közúton a 

gépjárművekkel kell haladni. A kerékpárútrendszer három megyét érint, Somogy, Veszprém és Zala 

megyék. Ezért is nem egységes, mert minden önkormányzat más anyagi forrásokat tudott biztosítani 

a kiépítéséhez és fenntartásához. 2019-ben egy nagyobb Uniós támogatás érkezett a Balatoni 

bringakörút fejlesztéséhez. Ekkor szinte az egész szakaszon újra aszfaltozták az útburkolatot illetve új 

útburkolati jeleket festettek fel, valamint új jelzőtáblákat helyeztek ki. Az utóbbi időben egyre több 

külföldi utazási iroda szervez kerékpáros tókerülő túrákat a Balaton körül. Én személy szerint több 

norvég, finn és lengyel vendéget transzferáltam Budapestről a Balatonhoz. Sajnos a túrán én még 

nem vettem részt, de a bakancslistámon rajta van. Nem lehet, hogy egy balatoni lány nem biciklizi 

körbe a Balatont, legalább egyszer az életben. Annyit elárulhatok, hogy motorral már többször is 

sikerült teljesíteni ezt a kirándulást. Bár motorral nem olyan nagy kihívás ugye! Na de maradjunk a 

kerékpározásnál. Mi most a szállodasor elejéről indulunk a közel 20 kilométeres biciklizésre. Ezt a 

távot az is könnyen tudja teljesíteni, aki nincs mindennapos edzésben és esetleg ritkán kerékpározik. 

A Siófok-Balatonvilágos szakasz szinte végig egyenes, sík úton halad, a végén van csak emelkedő. 

Viszont visszafele könnyű lesz majd megindulni. Ezen a szakaszon végig közúton fogunk haladni, 

mivel itt nincs kiépítve önálló kerékpárút. Ez inkább az északi partra jellemző. Ott nincs még annyira 

beépítve a parti szakasz. Ott párhuzamosan a 71 főút mellett tudunk haladni.  

A szállodasort elhagyva gyönyörű új építésű apartman házak és nyaralók előtt haladunk el, végig az 

Aranyparton Budapest irányába. Sajnos itt a déli parton már nagyon beépültek a települések. Így 

egyre kevesebb a zöld terület, de mivel ekkor igény van az ingatlanokra, így muszáj tartani a lépést a 

modernizációval. A Szent László utca végén található a már említett Galerius fürdő, mely 2006 óta 

várja fürdőzőket. 800 négyzetméteres vízfelület, 6 medence, köztük élménymedence, pezsgőfürdő és 

csúszda, tanmedence és gyógymedence. Az alsó szinten pedig a szauna világ várja a vendégeket. 

Nevét a római Galerius császárról kapta, aki ugye szintén kötődik a Balatonhoz. A fürdő főleg akkor 

nagyon népszerű a nyaralók körében, amikor esetleg az időjárás nem kegyes hozzánk és lehűl pár 

napra a tó vize. Télen az iskolások látogatják hétköznapokon, jelenleg itt vannak az úszás oktatások. 

Délutánonként pedig speciális gyógy úszással is várják azokat a gyerekeket, akiknek erre van 

szűksége. A fürdő mögött található a Galerius lakópark, ami most már négy egységből áll. Ez a 

városrész nagyon kedvelt azok körében, akik szeretnek vidéken élni, de a munkájuk még Budapesthez 

köti őket. Innen pár perc alatt máris az M7- en vannak. Így a vízparton élhetnek, viszonylag közel 

Siófok belvárosához, de mégis nyugodtabb környezetben.  



A parton található a Balaton legnagyobb vízisí pályája, amely szintén nagyon közkedvelt az aktív 

pihenésre vágyok körében. A Bamboo sziget körülbelül a parttól 100 méterre található, melyet egy 

stégen vagy egy pontonnal tudod megközelíteni. A pálya nagyon érdekes ötszög alakú, pontosan 

azért, hogy a kezdők is könnyebben megtanulják a sportág alapjait. Így sokkal könnyebb a kanyarokat 

bevenni. Az 1 kilométer hosszú pálya közel 6,5 hektáros területet foglal el. A sízőket körbe-körbe viszi 

a végtelenített kötélpályán. Siklás közben 25-30 km/h sebességgel tudnak haladni. Ha valaki szeretné 

kipróbálni, de még nem biztos magában, nem kell megijedni. A pályán az oktatók egész nap várják a 

vendégeket és készséggel segítenek. 

Ezen kis kitérő után folytatjuk utunkat a Baross Gábor utcán és erről már csak egyszer fogunk letérni. 

Balatonszabadi partszakaszon csak egy kisebb méretű szabad strandot láthatunk, mert innentől már 

közvetlen vízparti nyaralókkal van tele a környék. Az utóbbi időben a régi elhagyatott házakat 

értékesítették és helyükre új modern stílusú nyaralókat építenek. Ezekből a házakból tényleg szinte 

azonnal a vízbe tudunk lépni. Ahogy haladunk úti célunk felé több büfével és igazán retronak 

mondható étteremmel találkozunk. Ezeknek is meg van a sajátos feelingje, ami kicsit a szocializmus 

éveire emlékeztet minket. A Sóstói részen már a hatalmas platán fák árnyékában tekernünk és szép 

lassan elérünk Balatonvilágosra, ahol egy elég meredek emelkedőn kell feltekerni. Ezt az emelkedőt 

azért nagyon sokan kihagyják és feltolják a kerékpárt. A domb tetején van a Sóstói vasútállomás és 

onnan indul a Panoráma kilátó. Ez a Balatonvilágosi magas part az én személyes kedvencem, ez a 

Balaton legszebb része. A Balaton keleti medencéje és a Bakony hegyeit terülnek elénk. Akár egy 

padra leülve, akár csak löszfal szélére letelepedve, órákig képesek az emberek itt pihenni. A 

megnyugtató látvány teljesen feltölti az embert. Ezen a csodálatos helyen gyűjtött ihletet Mészöly 

Géza és Csók István is, a balatoni képeikhez. A hely nem csak a látvány miatt romantikus, hanem 

azért is, mert itt van a Szerelmesek hídja is. Ezt a hidat sokan csak a Sóhajok hídjának neveznek. A 

hídon egy felírat áll, amitől mindenki azt reméli, hogy megtalálja az igaz szerelmet. 

 „Az itt fogant szerelem múlhatatlan.” 

 

 

A kis fehér hídon rengetek szerelmes lakatot helyeztek el, ezzel is megerősítik a szerelmüket. A 

kilátóban láthatjuk a 12 méter magas Szent Korona emlékművet, melyet Mihály Gábor készített 

2000-ben. 



 

Fentről a vízben egy furcsa építményt fedezhetünk fel, a helyiek csak körgátnak hívják. 1960 körül 

építették és az alsótekeresi földeket innen öntözték. Ez az öntözőfürtöt a mai napig használják. 

Miután megpihentünk ezen a csodálatos helyszínen elindulunk vissza Siófokra, ám előtte egy másik 

különleges helyre szeretném még elvinni a kedves vendégeket. Ez nem más, mint a Hedon Sörfőzde. 

Ez a sörfőzde először igazán vándor sörfőzdének indult, de annyira sikeres lett, hogy a három alapító 

megkereste azt a helyszínt ahol megvalósíthatják az álmukat. 2015-ben indult el a sörfőzés. 

Különleges ízű és típusú söröket készítenek. A mostani nagy kedvenc a legbalatonibb sörük, a 

Balatonvilágosi Pilsner. Ezt a sört szinte az összes balatoni vendéglátó egységben lehet kapni. A 

sörfőzde már annyira kinőtte magát, hogy nemcsak a sörök miatt járnak ide a vendégek, hanem most 

már különböző rendezvényeket és esküvőket is tartank itt. 6000 négyzetméteren közel 800 főt 

tudnak fogadni. 

Szigorúan egy pohár sör elfogyasztása után elindulunk vissza Siófokra. Amennyiben mégsem csak egy 

sört ittunk, akkor vonatra szállunk és megoldódott a haza út is. A MÁV járatain a nyári időszakban 

kerékpárokat is tudunk szállítani. Erre az utóbbi években hatalmas igény van.  

Természetesen nem ez a célunk, hanem az, hogy megismerjük kis hazánk, eme gyönyörű részét.  
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