Siófok, itt kezdődik a Balaton!
Siófok, where the Balaton starts!

Siófok

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, hiszen itt mindig történik valami, amire jó szívvel lehet
visszaemlékezni.
A város legfőbb természeti kincse egyértelműen a Balaton, ami már látványában is
örömteli kikapcsolódást nyújt az ide érkezőknek, hiszen minden évszakban új arcát
mutatja. A tó 17 km hosszú partszakaszával meghatározó szerepet tölt be Siófok
mindennapjaiban; nyáron napfürdőző turisták, télen korcsolyázók töltik meg élettel,
tavasszal-ősszel pedig lenyűgöző színtere gyalog- és kerékpártúráknak.
A vízpart, a nyüzsgő éjszakai élet, a Petőfi sétány 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!
It is always so nice to return to Siófok! Anyone who has visited the town knows, that
the experiences will involuntarily bring you back to the summer capital. Does not
matter which season it is because you cannot be bored here!
The town’s main natural treasure is clearly Lake Balaton, which in sight already
provides a joyful relaxation, as in every season it presents a new face. The lake plays
a key role in the everyday life of Siófok with its 17 km long coastline; sunbathers in
summer, ice skaters in winter fill it with life, during spring and autumn it is a great
area for hiking and cycling tours.
The waterfront, the vibrant nightlife, the cocktail bars and ice cream parlours on
Petőfi promenade create a summer Mediterranean flair passes through the town.
The autumn-winter season is packed with high-quality gastronomic festivals, family
activities on the main square all the way until next summer after all this is where
the Balaton starts!
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
H-8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: +36 84 504 100 • Fax.: +36 84 504 102 • www.siofok.hu

Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala
H-8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: +36 84 506 655 • Fax: +36 84 506 658 • hivatal@siofok.gov.hu

Municipal office / Town hall
1 Main Square • Tel.: +36 84 504 100 • Fax.: +36 84 504 102 • www.siofok.hu

District Goverment Office in Siófok
1 Main Square • Tel.: +36 84 506 655 • Fax: +36 84 506 658 • hivatal@siofok.gov.hu
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2000 év történelem
History of Siófok

292. Galerius római császár – zsilip Siófok területén.
1137. Fuk falunév megjelenése.
1705. II. Rákóczi Ferenc fejedelem, a mai címer alapjául szolgáló pecsétet adományoz
Fok falunak.
1736. Felépül a barokk stílusú plébániatemplom.
1790. Megjelenik a Siófok szóösszetétel.
1846. Megalakul a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság, vízre bocsátják a
Kisfaludy kerekesgőzöst.
1863. Siófok vasúti megállót kap.
1882. Kálmán Imre, világhírű zeneszerző születési éve.
1893. Új fürdőtelep.
1912. Víztorony – a város szimbóluma.
1968. Siófok városi rangra emelkedik.

292. The Roman emperor, Galerius ordered to build a sluice.
1137. Fuk was the name of the village.
1705. Ferenc Rákóczi, II, prince of Transylvania, gave a seal to Fok, upon which the
current coat of arms of Siófok was formed.
1736. The parish church was built in Baroque style.
1790. Siófok, the name of the settlement is known since 1790.
1846. The steamship company of Lake Balaton was founded in 1846. People can
travel on Kisfaludy ship since 21 September 1846.
1863. Siófok became a stop for the trains.
1882. The world-famous composer, Imre Kálmán was born in Siófok.
1893. New premises – bath house.
1912. Water Tower – the symbol of the town.
1968. Siófok received the rank of town.
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Gasztronómia
Gastronomy

Talán a legtöbben még mindig a lángosra és a hekkre, sült kolbászra gondolnak, ha
a balatoni gasztronómia kerül szóba. A tradicionális strandételek még mindig nagy
népszerűségnek örvendenek, azonban Siófok már jóval messzebb jár, mondhatni
szárnyal a konyhaművészet területén. Előtérbe kerültek a magasabb minőséget
nyújtó, fine dining éttermek, de a nagy múltra visszatekintő, generációról
generációra öröklődő éttermek is folyamatosan ínyencségekkel bővítik étlapjaikat.
A fapados büféket Balatonra néző, kényelmes bútorokkal, napernyővel berendezett
igényes teraszok váltják fel. Egyre több kreatív, kézműves cukrászda-kávézó nyílik
a városban, melyek kirakatai előtt szinte lehetetlen úgy elsétálni, hogy ne vessünk
egy áhítozó pillantást a kiállított süteménycsodákra.
Perhaps most of us are still thinking of lángos, hake and grilled sausages when
it comes to the gastronomy of Lake Balaton. The traditional beach food is still
very popular, however, the gastronomy in Siófok goes way beyond that. Fine
dining and traditional restaurants come to the front providing high-quality
services and expanding delicacies of their menu. Low-cost buffets are being
replaced with terraces decorated with comfortable furniture and parasols.
More and more creative, handmade patisseries-cafés are about to open in town
offering delicious cake miracles.

Egyedi, új street food fogások születnek a gasztronómiai fesztiválokon is, a 2016-os
Halfesztivál szenzációja a Halacsinta, ami nem más, mint palacsintatészta rántva,
benne halpástétom kétféle pontyból, saláta, a tetején szósz. A Halacsinta az egyik
helyi középiskola, a Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola egyik séf
szaktanárának és szakácstanulóinak a találmánya. Egyenlőre kizárólag Siófokon
kóstolható meg.
New, unique dishes are invented during our gastronomy festivals. ’Halacsinta’
was the sensation of the Fish Festival in 2016. It is kind of a street food, made of
pancake fried in breadcrumbs, fish paste made of two types of crap inside, salad
and sauce on the top. The dish was created by a teacher and his students of one
of the local chef schools. It can be tasted exclusively in Siófok.
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Turizmus – vonzó változatosság
Tourism - Attractive diversity
Egy turista számára Siófok a határtalan lehetőségek városa.
A több, mint egymillió itt töltött vendégéjszaka évek óta a leglátogatottabb magyar városok
közé emeli.
Mégis mi a töretlen siker titka?
• Minden igényt kielégítő strandok, vízparti sportlehetőségek, balatoni panorámás, minőségi
éttermek.
• Gasztronómiai fesztiválok, könnyűzenei koncertek a Balaton partján, kulturális műsorok
szabadtéri színpadon.
• Belvárosi rendezvények, teraszos kézműves kávézók és cukrászdák, koktélozók.
• Hatalmas zöldterületek, kanyargós parkok, Töreki Természetvédelmi Terület tanösvénnyel.
• A régió legnagyobb és legváltozatosabb szálláshelykínálata profi vendégmenedzsmenttel.
A sokszínű kínálat sikerességét pedig a számok bizonyítják:
2016-ban Siófokon eltöltött vendégéjszakák száma: 1.116.273
Egyéb érdekességek:
A legmelegebb hónap a július, ekkor az átlagos havi középhőmérséklet 21,4°C.
A Balaton nyáron 19-22°C, azonban ha két hétig forróság van, akkor akár 26-30°C-ra is
emelkedhet.
A napsütéses órák éves összege átlagosan 2040 óra, a nyári hónapokban havi 250-280 óra is
lehet.
Siófok, the town of limitless possibilities.
With more than one million guest nights it has been one of the most visited towns for many
years.
What is the secret of undiminished secret?
• Beaches, water sports possibilities, excellent restaurants with Balaton panorama that serves
everyone’s needs.
• Culinary festivals, pop music concerts on the shore, cultural programmes on the open-air
stage.
• Programmes in the centre, cafés with terrace.
• Enormous green areas, brooks, Nature Conservation Area of Töreki and educational trail.
• The largest and most diverse accommodation offers with professional guest management.
The figures show the success of the diverse range:
In 2016, the number of tourist nights spent in Siófok: 1 116 273
Other interesting facts:
The hottest month is July when the average monthly mean temperature is 21.4°C.
The Balaton during summer is 19-22°C, however, when it’s hot weather for 2 weeks, then it
may rise to 26-30°C.
The average amount of the annual sunshine hours is 2040 hours, in the summer months may
be 250-280 hours.

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület – Tourinform
H-8600 Siófok, Fő tér 11. (Víztorony)
+36 84 310 117, +36 84 696 236, www.siofokportal.com, info@siofokportal.com

Tourist Association of Siófok along with Tourist Information Office
11 Main Square (Water Tower)
+36 84 310 117, +36 84 696 236, www.siofokportal.com, info@siofokportal.com
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Kultúra, szórakozás
Culture, entertainment
Kálmán Imre Kulturális Központ

A Kálmán Imre Kulturális Központ 1976-ban épült, Siófok központjában, a Fő téren található. Az intézmény
a város és a régió közművelődési és kulturális szolgálatát látja el. 482 férőhelyes, légkondicionált,
forgószínpados színházteremmel, táncteremmel, közösségi termekkel és kiállítótérrel rendelkezik.
A kulturális központ egész évben alkalmas színházi előadások, operett-előadások, folklórműsorok,
könnyű- és komolyzenei koncertek, táncszínházi előadások, irodalmi estek, családi programok,
kézműves foglalkozások és szakkörök, közösségi és közművelődési rendezvények, ismeretterjesztő
előadások és konferenciák, valamint fotó-, ipar- és képzőművészeti kiállítások megrendezésére.

Kálmán Imre Emlékház

A világhírű operett komponista Kálmán Imre Siófokon született 1882. október 24-én. Szülőháza a róla
elnevezett sétányon áll. Innen indult a világsiker felé, hogy igazi magyaros jellegű melódiáival kellemes
élményt nyújtson az embereknek és ezzel együtt hírnevet szerzett szülővárosának, Siófoknak. Kálmán
Imre születésének 105. évfordulója alkalmából 1987. október 22-én emlékkiállítás nyílt Siófokon, a
szülőházában. A kiállítás bemutatja Kálmán Imrét, az embert, pályafutásának fontosabb állomásait és
magánéletének érdekesebb történéseit.

Kiemelt rendezvények:
Húsvéti Nyuladalom
Balatoni Szezonnyitó
Nemzeti Regatta
Borpart és Fröccsfeszt
Aranykagyló Folklórfesztivál

Bor és Kenyér Ünnepe
Zamatfesztivál
Halfesztivál
New Orleans Jazz Fesztivál
Kálmán Imre Emléknapok

Zene a Zöldben
Siófoki Vadász Napok
Aranycsengő Adventi Vásár
Szilveszter

Imre Kálmán Cultural Centre

The Imre Kálmán Cultural Centre was built in 1976 and located in the centre of Siófok, on the Main
Square. The venue has various parts: a theatre hall with 482 seats, dance hall, community hall and
exhibition hall. During the whole year, plays, operettas, different types of concerts and programs are
organised.

Kálmán Imre Museum

The world-famous operetta composer Imre Kálmán was born in Siófok on 24 October 1882. His
birthplace is located on the promenade named after him. His journey started from here, his music
composed of the real Hungarian melodies had given him and Siófok reputation. On the occasion of
Imre Kálmán’s 105th birth anniversary, an exhibition got opened on 22 October in 1987. The exhibition
presents Imre Kálmán, the man, the main stages of his career and his private life.

Main events:

Easter Festival
Balaton Season Opening
National Regatta
Wine and Spritzer Festival
Golden Shell Folklore Festival

Wine and Bread Festival
Fall Flavour Gastronomy Festival
Fish Festival
New Orleans Jazz Festival
Imre Kálmán Memorial Days

Kálmán Imre Kulturális Központ
H-8600 Siófok, Fő tér 2. • Tel.: +36 84 311 855
Fax: +36 84 506 762
info@kulturkozpont-siofok.hu
www.kulturkozpont-siofok.hu

Kálmán Imre Szabadtéri Színpad
H-8600 Siófok, Jókai park 5.

Kálmán Imre Emlékház
Kálmán Imre sétány 5. • Tel.: 84/311-287
emlekhaz.kalman.imre@gmail.com

Music in the Park
Hunters’ Days
Advent Fair
New Year’s Eve Party

Imre Kálmán Cultural Centre
H-8600 Siófok, 2 Main Square • Tel.: +36 84 311
855 Fax: +36 84 506 762
info@kulturkozpont-siofok.hu
www.kulturkozpont-siofok.hu

Imre Kálmán Open-air Stage
H-8600 Siófok, 5 Jókai Park

Kálmán Imre Museum
5 Imre Kálmán Promenade • Tel.: 84/311-287
emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
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Az áhitat terei
Religious heritages
Római katolikus templomok
Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom - Fő u. 57.; Neoromán, 1903.
Szent Lőrinc templom - Szépvölgyi u.; Modern, 1995.
Szent Kereszt templom - Darnay tér; Modern, 1998.
Szent Péter és Pál templom - Siófok-Töreki, Diófás u.; Modern, 1990.
Szent Kilit templom - Siófok-Kiliti, Asztalos u.; Klasszicizáló késő barokk, 1804.
Szent Anna kápolna - Siófok-Széplak, Akácfa u.; Modern, 1942.
Szent István kápolna - Siófok-Szabadisóstó, Baross G. u.; Modern, 1938.

Evangélikus templom
Evangélikus templom - Oulu park; Tervezője Makovecz Imre, 1990.

Református templomok
Református templom - Kele u. 10-13.; Modern, 1994.
Református templom - Siófok-Kiliti, Asztalos u. 77.; 1798.

Zsinagóga
Zsinagóga - Széchenyi u. 4.; Modern, 1984.

Roman Catholic Churches
Sarlós Boldogasszony Church - Fő Str. 57.; Neo-Romanesque, 1903.
Saint Lawrence Church - Szépvölgyi Str.; Modern, 1995.
Holy Cross Church - Darnay Square; Modern, 1998.
Saint Peter and Paul Church - Siófok-Töreki, Diófás Str.; Modern, 1990.
Saint Kilit Church - Siófok-Kiliti, Asztalos Str.; Late-Baroque, 1804.
Saint Anne Chapel - Siófok-Széplak, Akácfa Str.; Modern, 1942.
Saint Stephen Chapel - Siófok-Szabadisóstó, Baross G. Str.; Modern, 1938.

Lutheran church
Lutheran church - Oulu Park, Architect: Imre Makovecz, 1990.

Calvinist churches
Calvinist church - Kele Str. 10-13.; Modern, 1994.
Calvinist church - Siófok-Kiliti, Asztalos Str. 77.; 1798.

Synagogue
Synagogue - Széchenyi Str. 4.; Modern, 1984.
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Épített örökségek
Architectural heritages
Víztorony - Fő tér 11.

Siófok jelképe, a víztorony 1912-ben épült Guth Árpád és Gergely Jenő mérnökök tervei alapján. A torony az
1970-es évekig látta el eredeti feladatát, majd 1992-ben a turisták szolgálatába állt. 100 éves jubileumára, 2012-re
teljes rekonstrukción esett át, ma a Tourinform iroda, kilátó-kávézó és élményközpont várja itt a látogatókat.
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012-ben Örökségünk – Somogyország kincse díjjal tüntette ki a
siófoki víztornyot.

Vasútállomás - Millennium park

A Déli Vasúttársaság Buda-Nagykanizsa közötti vonalszakasza 1861-ben nyílt meg. Siófok 1863-ban kapott vasúti
megállót s a város ekkor indult el a fürdővárossá válás útján. 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. Nem látogathatóak!

Jókai villa - Batthyányi u. 2.

A Batthyány és Mártírok útja sarkán álló impozáns villaépület 1897-ben épült. 1903-ban e házban töltötte élete
utolsó nyarát Jókai Mór a tulajdonos vendégeként. A villa jelenleg magántulajdonban áll, panzióként működik.

Krúdy villa - Mártírok útja

A villa a XIX. század végén épült, Ellinger Ede fotóművész panziójaként működött. Krúdy 1914-től 1919-ig
minden nyarát ebben a házban töltötte s 1915-ben itt ismerte meg Várady-Rózsa Zsuzsát, akit később feleségül
vett. A villa jelenleg panzióként működik.

Thanhoffer villa - Karinthy F. u. 4.

A villát 1897-ben építtette Thanhoffer Lajos orvosprofesszor. 1919-ben Horthy Miklós főhadiszállásaként
szolgált, majd 1945 után államosították. A 2000-es évek elejétől közel tíz évig főiskolai könyvtár működött a
falai között, majd 2013-ban teljes körű felújításon esett át. A város tulajdonában lévő épület ma önkormányzati
vendégházként üzemel, 2013-ban megkapta az Örökségünk – Somogyország kincse díjat. Nem látogatható.

A Béke jóságos angyala - Siófoki kikötő

A 2012-ben Siófokon megrendezett Finnugor Népek VI. Világtalálkozójának tiszteletére avatták fel. A talapzattal
együtt kb. tíz méteres alkotás egy aranyozott angyalt ábrázol galambbal a kezében, ami a béke, a barátság és az
egyetértés nemzetközi szimbóluma.

The Water Tower - Main Square

The symbol of Siófok is the 45 m tall Water Tower constructed in 1912 by Árpád Guth and Jenő Gergely. It served
its original purpose until the 1970s, from 1992 a tourist information office got opened inside the building. For
its 100th anniversary, in 2012 it has been reconstructed, there are 3 parts: look-out point, café-oxygen bar and
experience centre.

The Railway Station - Millennium Park

The rail line of the Southern Railway Company between Buda and Nagykanizsa was opened in 1861. Since 1863,
there has been a stop for trains in Siófok. The building of the railway station was constructed in 1904.

Former Sió and Hullám Hotels - Petőfi promenade 1.

The hotels were built in 1891. Nowadays, those buildings are used for educational purposes. Cannot be visited.

Villa Jókai - Batthyányi Str. 2.

The villa was built in 1897, Mór Jókai, the famous Hungarian novelist spent his last summer in the mansion. It is
currently privately owned, serves as a pension.

Villa Krúdy - Mártírok Str.

The villa was constructed at the end of the 19th century and functioned as photographer Ede Ellinger’s guest
house. Gyula Krúdy, the great Hungarian writer, and journalist met his wife, Zsuzsa Várady – Rózsa here. Nowadays,
serves as a pension.

Villa Thanhoffer - Karinthy F. Str. 4.

The villa was built by doctor Lajos Thanhoffer in 1897. It is not just a treasure of Siófok, also the property of the
town and serves as a guest-house.

A Benevolent Angel of Peace at the Port

The Benevolent Angel of Peace got initiated in honour of the 6th Meeting of Finno-Ugric Peoples in 2012 in
Siófok. The 10 m tall creation (with the plinth) represents a gilded angel with a dove in its hand which is the
symbol of peace, friendship and unity. The statue was made by the Russian sculptor Pjotr Tyimofejevics Sztronszkij.
The plinth has a built-in beacon light and memorial tablet on it, translated into 2 languages.
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Természeti értékek
Nature
Töreki Természetvédelmi Terület és tanösvény
A töreki városrész mellett meghúzódó csendes völgyet 1994-ben nyilvánították
védetté. A természeti értékek és a hangulatos táj megőrzése mellett fontos cél, hogy
a kirándulni vagy pihenni vágyó látogatóknak megfelelő környezetet biztosítson.
A tanösvény bemutatja a tavak, vizes élőhelyek, különféle erdők és rétek élővilágát,
a madármegfigyelő torony pedig bepillantást enged a gazdag madárvilág életébe.
A tanösvény hossza 8,5 km, a leghosszabb túraútvonal 14 km, de lehetőség van
rövidebb sétákra is. A tanösvény mentén több pihenőhelyet alakítottak ki, ahol
padokat, esőházat, tűzrakó helyeket és szemét elhelyezési lehetőséget talál a
látogató.

Jókai park
A Jókai park Siófok legnagyobb parkja, melyet 2006-ban az eredeti tervek szerint
újítottak fel. Az árnyas fák és színpompás virágok között kellemes sétát tehet az ide
látogató. A park szépségét a mesterséges tó és a zenepavilon emeli.

Millenium park
A város központjában található park 1996-ban létesült. Az itt álló zenepavilonban
található a város szülöttének, Kálmán Imrének szobra mely Varga Imre
szobrászművész alkotása.

Sió-csatorna
A Sió-csatorna gátján 2006-ban 13 km hosszban létesült kerékpárút, melyen
végighaladva élvezhetjük a természet csendjét. A csatorna és környéke több
madárfaj kedvelt tartózkodási helye.

Nature Conservation Area of Töreki
This silent valley lies in Töreki. It is a protected area, the nature-trail is 8.5 kilometer
long, but you also have a chance to walk along longer (14 km) or shorter patches.

Jókai Park
The largest park of Siófok was reconstructed according to the original plans in
2006. The tourists can admire the colourful flowers and the pond with the romantic
bridge. Furthermore two big, modern and well-equipped playgrounds are waiting
for the kids here.

Millenium Park
In the center of the town, next to the train station, the stunning park with a fountain
was created in 1996.

Sió Channel
The 13 kilometers long bicycle route was established along the Sió Channel in 2006.
It is an ideal place to observe a wide range of birds.
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Vízi élmények
Water experiences
Nem hiába a 150 évre visszatekintő fürdővárosi múlt, hiszen Siófok vízi élmény kínálata talán
a legsokszínűbb a Balaton partján.
Vízisí, waterboard, strandröplabda, vitorlázás, sporthorgászat és két szabadtéri fitnesspark is
lehetővé teszi az aktív kikapcsolódást.
Siófokon található a Balaton legnagyobb személyhajó kikötője és legváltozatosabb személyhajó
kínálata; sétahajó, gyermekhajók, ünnepekhez kapcsolódó, tematikus hajók, partyhajó és
menetrend szerinti hajók.
A Plázs pedig az a hely, ahol a nappal és az éjszaka találkozik: fiatalos design, exkluzív
napozóágyak és napernyők, koktélok, egyedi sportolási lehetőségek, medence a Balaton
partján, alkonyattól feledhetetlen koncertek, bulik hajnalig a vízparton.
A strandon kívül is található vizes szórakozás Siófokon: a Galérius Élményfürdő és Wellness
Központ a római császárok fürdőinek hangulatát megidéző környezetben pihenteti a testet
és a lelket.
Aki természetes szépségében szereti a Balatont, érdemes már hajnalban kilátogatni a partra és
vitorlás hajóról megcsodálni a napfelkeltét. Reggeli edzésként tökéletes a vízisízés, a wakeboard,
de a szárazföldön is maradhatunk, hiszen Siófoknak már két outdoor fitnessparkja van.
No wonder about the 150 years history of bathing possibilities because the offers of water
adventures in Siófok are the most diverse around the lake.
Water skiing, wakeboard, beach volleyball, sailing, sports fishing and two outdoor fitness parks
also allow active relaxation.
The largest port of passenger boat located in Siófok and it has a great number of possibilities
for various boat trips: pleasure boat, children boat, themed boats, party boats and scheduled
boating.
Plázs is the place where day and night meet: a youthful design, exclusive sun loungers and
parasols, cocktails, unique sports facilities, swimming pool on the shores of Lake Balaton, from
dusk unforgettable concerts, parties till dawn on the beach.
Besides the beaches, there is another place to enjoy the water: Galerius Spa and Wellness
Centre which evokes the atmosphere of the baths of the Roman emperors.
Anyone who loves Balaton in its own natural beauty could admire the sunrise from a sailing
boat. For a morning exercise water skiing or wakeboarding would be a good idea, also there
are two outdoor fitness parks on the shore too.

Balaton-parti Kft.

Balaton Beach Ltd.

H-8600 Siófok, Petőfi sétány 3.
Tel.: +36 84 310 327, +36 84 311 753
info@balaton-parti.hu • www.balaton-parti.hu
www.balaton-beach.com

H-8600 Siófok, 3 Petőfi Promenade
Tel.: +36 84 310 327, +36 84 311 753
info@balaton-parti.hu • www.balaton-parti.hu
www.balaton-beach.com

Galerius Élményfürdő és
Wellness Központ

Galerius Spa and
Wellness Centre

H-8600 Siófok, Szent László u. 183.
Tel.: +36 84 506-580 • Fax: +36 84 506-579
sales@galerius-furdo.hu • www.galerius-furdo.hu

H-8600 Siófok, 183 Szent László Street
Tel.: +36 84 506 580 • Fax: +36 84 506-579
sales@galerius-furdo.hu • www.galerius-furdo.hu

Balatoni Hajózási Zrt.

Balaton Shipping Co.

H-8600 Siófok, Krúdy stny. 2.
Tel.: +36 84 312 144, +36 84 310 050
www.balatonihajozas.hu
forgalmi@balatonihajozas.hu

H-8600 Siófok, 2 Krúdy Promenade
Tel.: +36 84 312 144, +36 84 310 050
www.balatonihajozas.hu
forgalmi@balatonihajozas.hu

Plázs Siófok Nagystrand

Plázs Siófok Nagystrand

H-8600 Siófok, Petőfi sétány 3.
Tel.: +36 30 600 7101
hello@siofokplazs.hu • www.plazssiofok.hu

H-8600 Siófok, 3 Petőfi Promenade
Tel.: +36 30 600 7101
hello@siofokplazs.hu • www.plazssiofok.hu
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Neves szülötteink
Famous people of Siófok
Kálmán Imre operettszerző (Siófok, 1882. október 24. – Párizs, 1953. október 30.)
Kálmán Imre Siófokon született. Egykori szülőháza ma emlékházként várja az
érdeklődőket az operettszerző nevét viselő sétányon (Kálmán Imre sétány 5.).
Kálmán Imre jelentősebb operettjei: Tatárjárás (1908), Az obsitos (1910),
A csárdáskirálynő (1915), A hollandi menyecske (1921), A bajadér (1922), Marica
grófnő (1924), A cirkuszhercegnő (1926), A csikágói hercegnő (1928), Az ördöglovas
(1934), A Montmartre-i ibolya (1935). Siófok városa 1993-ban Kálmán Imrét
posztumusz díszpolgári címmel tüntette ki.

Varga Imre szobrászművész (Siófok, 1923. november 1. – )
Varga Imre szobrászművész, Siófok szülöttje. A Kossuth- és Herder-díjas művész
elsőként lett Siófok Város Díszpolgára 1985-ben. Varga Imre számos alkotása
megtekinthető a városban.
•
•
•
•
•
•
•
•

II. Rákóczi Ferenc, Fő tér, 1998.
Bartók Béla, Szent Miklós park, 2004.
Esernyősök, Fő tér, 2003.
Kálmán Imre, Millennium Park, zenepavilon, 1997.
Kopernikusz, Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnok, 1977.
Krúdy Gyula, Jókai park, 2004.
Széchenyi István, Fő tér, 2011.
Vénusz születése, Fő tér, 1988.

Kálmán Imre composer (24 October 1882, Siófok - 30 October 1953, Paris)
Imre Kálmán was born in Siófok, the house which is his birthplace now functions
as a memorial and museum. The place is on the promenade named after the
world-famous operetta composer. (Imre Kálmán promenade 5). His major operetta
compositions were Autumn Manoeuvres (1908), The Soldier on Leave (1910), The
Csárdás Princess (1915), The Dutch Girl (1921), The Yankee Princess (1922), Countess
Maritza (1924), The Circus Princess (1926), The Dutchess of Chicago (1928), The Devil’s
Rider (1934), The Violet of Montmartre (1935). In 1993, Imre Kálmán was given the
posthumous honorary citizenship title from the town of Siófok.

Varga Imre scupltor (1 November 1923, Siófok -)
The sculptor, Imre Varga was born in Siófok on 1 November 1923. He was the first
person who was awarded the title of honorary citizenship from the town of Siófok
in 1985. Visitors can find several spectacular works of his all around the town. Here
is the list about the sculptures provided with the name and the location too.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferenc Rákóczi, II, (Hungarian nobleman) on Main Square, 1998.
Béla Bartók (Hungarian composer) in St. Miklós park, 2004.
People with umbrellas on Main Square, 2003.
Imre Kálmán (Hungarian composer of operettas) in Millennium park, 1997.
Nicolaus Copernicus in the foyer of Imre Kálmán Cultural Centre, 1977.
Gyula Krúdy (Hungarian writer and journalist) in Jókai park, 2004.
István Széchenyi (Hungarian politician, theorist and writer) on Main Square, 2011.
Birth of Venus on Main Square, 1988.
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Testvérvárosi kapcsolatok
The twin cities of Siófok
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Testvérvárosi kapcsolatok
The twin cities of Siófok
1 Oulu (Finnország), 1978.
2 Netanya (Izrael), 1990.
3 Gyergyószentmiklós (Erdély), 1990.
4 Walnut Creek (Kalifornia, USA), 1993.
5 Waldheim (Németország), 1997.
6 Poreč (Horvátország), 1998.
7 Pärnu (Észtország), 2001.
8 Saint Laurent-du-Var (Franciaország), 2002.

Partnerkapcsolatok
The partner cities
of Siófok
1 Landsberg (Németország)
2 Poerto Vallarta (Mexikó)
3 Daruvár (Horvátország)
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Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
Tourinform Siófok
8600 Siófok, Fő tér 11. (Víztorony)
Tel: +36 84 310 117
E-mail: info@siofokportal.com
www.siofokportal.com
www.facebook.com/hellosiofok
Instagram: @hellosiofok

Fényképek/Photos: Gáti Kornél, Fazekas Gábor

