Évfordulók

530 éve
1488-ban a Dika lajstrom négy járást sorol fel Veszprém megye területén: „...Enying, ide
tartozik Fok község.”
1488-ból való adat, hogy visszatértek otthonaikba, azok az emberek, akik a tatárhordák
támadásai elől elmenekültek a faluból. Fok újra települt, plébánia alakult.
1488. június 17-én avatták fel templomát Péter és Pál tiszteletére.

330 éve
1688-ban foglalták el a magyar hadak, - köztük a tihanyi vár katonái – a foki török erődöt.

325 éve
1693-ban a veszprémi káptalan fatemplomot építtetett a telepeseknek a török támadások alatt
lerombolt középkori templom helyére.

315 éve
1703-ban megkezdődött a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711). A szabadságharc legendás
hírű generálisa, Vak Bottyán 1706-ban kis létszámú seregével átkelt a Dunán. Bevette
Simontornyát, majd a Sió elberkesedett völgyében a Balaton felé vonult. Fokon felújíttatta a régi
földvárat és erődvonalat épített ki Siófoktól.
Vak Bottyán híres Sió-vonalának végső sarokpontja a siófoki erősség volt. Az erődvonalat a
császáriak az ő életében nem lépték át, ellenállt a császári seregeknek és a rác hordáknak.
1707-ben Séllyey Gergely alezredest nevezte ki a Fok és a Sió-vonal parancsnokává.

310 éve
1708-ban a káptalan a Fok folyón egy malom építésére adott engedélyt. Ez évben kelt az első
szerződés a veszprémi káptalannal a Sión álló malmokra. A lakosság „őrség”-nek nevezi magát.

250 éve
1768-ban adták ki „Foki helyiségnek Urbáriumát”, (Fokiak ezt az úrbéri rendeletet sem fogadták
el).

245 éve
1773-ban a veszprémi káptalannal szerződéses viszonyban lévő Fokiak tiltakozta a
szolgáltatások királyi rendezése ellen. A káptalan megegyezett a Fokiakkal, hogy robot helyett
évente 400 forintot, minden ház után 1 forint „füstpénzt” fizetnek. A tized, kilenced mellett az
urbárium szerint járó 60 kappan és 60 csirke helyett 200 csirkét, 4 icce vajat, 360 tojást
szállítanak Veszprémbe, a káptalanságnak.

195 éve
1823-ban az országgyűlés elrendelte a Balaton vízszintjének leszállítását 2 öllel (3,9 m), hogy a
Balaton körüli összes mocsár kiszáradjon.

190 éve
1828-ban a halászati jogot a Balatonban és a Sióban idegen árendás bérelte. A helyi lakosságot a
Balatonból kizárták.

175 éve
1843. november 23-án született Nyírbátorban dr. Thanhoffer Lajos sebészorvos, anatómus,
egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Az orvosprofesszor nagy szerepet vállalt Siófok fürdő
népszerűsítésében. Siófok egyik patinás épülete a villája, melyet 1897-ben építtetett.
Meggyőződéssel vallotta, hogy az akkoriban divatos külföldi nyaralóhelyek helyett sokkal
inkább Siófokot érdemes választani. Arra ösztönözte a korabeli nagypolgárságot, hogy az
övéhez hasonló épületekkel ékesítsék a Balaton-partot.
Budapesten hunyt el 1909. március 22-én.

170 éve
1848-ban a mezőföldi – enyingi – járás szolgabírájának névjegyzéke szerint 53 siófoki
jelentkezett a szabadságharc idején katonai szolgálatra.
Ebben az évben kezdték meg a Sió-csatorna kiásását Siófok és Kiliti között, de a szabadságharc
eseményei félbeszakították a munkát.

160 éve
1858-ban megkezdték a Déli vaspálya építését, és 1861-ben át is adták a forgalomnak Buda és
Nagykanizsa között.
1858. augusztus 14-én született Szentpéterváron Zichy Szonja Zsófia, Zichy Mihály leánya,
virágkötő művész. Zongora-előadóművésznek készült, a budapesti zeneakadémián Liszt Ferenc
tanítványa volt. Az 1880-as években férjhez ment apja tanítványához, Feledi- Flesch Tivadar
festőművészhez, és együtt építtettek villát Siófokon, a Batthyány utcában. Így a nyár egy részét
mindig Siófokon töltötték. A házasság a férj korai halála (1896) miatt igen rövid volt. Zsófia
még tizenkilenc évig élt özvegyen hol a siófoki villában, hol a zalai kastélyban. A villában sok
vendég megfordult. Rendszeresen tartott zenei esteket, ahol felléptek az akkori kor híres
művészei.
A virágok nagy rajongója volt. A virágkötészet művészetét külföldi útjain, Párizsban és
Londonban tanulta. Több nyelvet beszélt, ezért kertészeti szakcikkeket is fordított.
Rovatvezetője volt a Kertészeti Lapok-nak, de dolgozott a Zoológiai Lapok-nak is. Siófokon
hunyt el 1915. szeptember 17-én.

155 éve
1863-ban Siófok vasúti „indóházat” kapott.
1863. október 23-án adták át a Balaton vízszintjét szabályozó zsilipet.
Ez évtől tekintjük Siófokot nyaralóhelynek.

150 éve
1868-ban a község piaci forgalma rohamosan emelkedett. Egy év alatt 30 kereskedőcsalád tette
ide szállását.
1868. december 23-án született Veszprémben Cholnoky Viktor író, újságíró,
műfordító, Cholnoky Jenő és Cholnoky László testvérbátyja. Veszprémben az Egyházmegyei
Közlöny, majd a Balatoni Hírlap szerkesztője lett. 1901-től a Pesti Napló segédszerkesztője. Írói
munkásságát a Hét című lapban közölt novelláival alapozta meg. 1912-ben hunyt el.
1868. május 17-én született Kaáli Nagy Dezső vízépítő-mérnök. Oklevelét a budapesti
Műegyetemen szerezte 1896-ban. 1911-től 1934-ig a balatoni kikötők Magyar Királyi
felügyelőségének vezetője volt. Több évtizedes tevékenysége alatt számos balatoni kikötőt
megújított, s a balatoni vízállás műszaki értékelésével a hullám- és jégkárnak kitett partokat
megerősítette. Nevéhez fűződik a legtöbb új kikötő (Tihany, Balatonföldvár, Siófok, Balatonlelle)
építése is, amelyek a víziközlekedés fejlődéséhez jelentősen hozzájárultak. Újítása volt a széles
körben használt KND jelű partvédőmű. A siófoki kikötő építését 1935-ben fejezték be.
Siófokon hunyt el 1940. március 22-én.

140 éve
1878-ban közadakozásból megépült a siófoki zsinagóga.
1878. október 21-én született Nyíregyházán Krúdy Gyula író, újságíró. Nyaranta Siófokon, a
Várady Gyula „fürdőbérlő” vendége volt, az Ellinger-villában. 1914-től 1919-ig itt töltött minden
nyarat. Siófokon szeretett bele 1915-ben, a nála 21 évvel fiatalabb Várady-Rózsa Zsuzsába, akit
később feleségül vett. Budapesten hunyt el 1933. május 12-én.
1878. december 9-én született Siófokon dr. Révész Géza, a kiváló pszichológus, egy
borkereskedő gyermekeként. Szülőháza a Bajcsy-Zsilinszky u. 48. szám alatt ma is áll.
Rothauser Géza néven anyakönyveztek. Édesapja Révész Adolf, borkereskedő volt, és
elsősorban a csopaki borokat forgalmazott külföldön. Elemi iskolai tanítója, Rónai Adolf a község
akkori „szellemi vezére”, akitől egy életre szóló indíttatást kapott. 1908-tól a kísérleti lélektan
magántanára lett. 1918-tól egyetemi tanár, 1921-től az amszterdami kísérleti lélektani intézet
igazgatója. Amszterdamban hunyt el 1955. augusztus 19-én.

135 éve
1883-ban készült el a káptalan által épített új fogadó, amelynek étterme és táncterme is volt.
1883-ban alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

130 éve
1888. szeptember 21-én, Kecskeméten született Vitéz Miklós író, színigazgató. Színdarabokat,
elbeszéléseket és filmforgatókönyveket írt. Siófok egyik legendás épülete volt a család
tulajdonában álló Vitéz-Panzió. Az épületet az akkori idők egyik legtehetségesebb művésze, a
kiskorpádi születésű Kozma Lajos, Kossuth-díjas építész tervezte. Az évtizedek során számos
nevezetes vendége volt. Ebben a házban hunyt el 1938. augusztus 29-én Karinthy Frigyes.
Vitéz Miklós Budapesten hunyt el 1956. június 23-án.

125 éve
1893-ban új híd építését kezdték Siófokon. A munkálatok ideje alatt a hajóhídra terelték a
forgalmat. Az Úrlovasok Szövetkezet az első lovasversenyt rendezte meg Siófokon. 1500 vendég
érkezett erre az alkalomra a településre.

120 éve
1898-ban a Lóczi-féle térkép jelzi, hogy Siófok volt az első község a Balaton partján a fásítás
terén tett intézkedéseivel. Ezt a célt szolgálta a Balaton partján létesített díszfa iskola.

115 éve
1903-ban új római katolikus templom építését kezdték meg.
1903. október 21-én született Siófokon ifj. Amancsics Antal hajógépész, műszaki vezető.
Géplakatos szakvizsgával került a hajótársasághoz, gépkezelőnek, majd gépésznek. Korának
egyik legképzettebb balatoni hajógépésze volt. Az 1940-es években nevezték ki műszaki
vezetőnek. 1945-ben megszervezte és irányította a II. világháború balatoni harcaiban
felrobbantott és elsüllyedt hajók kiemelését, újjáépítését. Siófok hunyt el 1964. január 16-án.
1903-ban született Faragó Ákos grafikus, karikaturista. Csók István tanítványaként a
Képzőművészeti Főiskolára járt. Később tanulmányútra Berlinbe került, majd Bécsbe, ahol
„sajtórajzoló” (karikaturista) lett. Nyaranta párizsi mintára Siófokon gyorsrajzoló
karikaturistaként dolgozott. 1964-ben végleg Siófokon telepedett le. 1981-ben hunyt el.

110 éve
1908. március 11-én született Jakus Imre lelkész, költő, író. Az Erzsébet Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Karán 1931. június 16-án lelkészi oklevelet szerzett. A háború utáni
küzdelmes időszakban az árvák atyja nevet érdemelte ki, mert Sztehlo Gáborral és társaival
nagy-nagy szeretettel karolták fel az elhagyott kisgyermekek gondozásának ügyeit. Egyik utolsó
költői fellángolása volt a siófoki, Makovecz Imre által tervezett finn templom alapkőletételére írt,
s ott elmondott verse, amelyet a templom alapjába falaztak be. Siófokon hunyt el 1993. május
13-án.
1908-ban született Kolozsváron Molnár István koreográfus, táncművész, néptánckutató.
Bukarestben végzett a Testnevelési Főiskolán, majd 1936-ban tornászként vett részt a berlini
olimpián. Kolozsvárott, Budapesten és Erfurtban folytatott táncművészeti tanulmányokat. 1941
és 1944 között Erdélyben és Magyarországon gyűjtött néptáncokat, amiket filmszalagra
rögzített. 1946 és 1949 között vezette a Siófokon működő Balatoni Népfőiskolát. Budapesten
hunyt el 1987. június 2-án.

100 éve
1918. szeptember 29-én született Zachemski Ferenc, okleveles gépészmérnök. A Kőolaj
Vezetéképítő Vállalat első főmérnökeként szolgálta évtizedeken át a település fejlődését. Sokat
tett azért, hogy Siófok legyen a hazai gáz és olajszállítás központja, elősegítve a település
várossá válását. Nevéhez számos újítás és új módszer bevezetése fűződik, tapasztalatát és
tudását egyetemi oktatóként adja tovább a jövő gáz-és olajmérnökeinek.
Családjával 1946-ban költözött Siófokra. A kezdetektől aktív részese volt a város szellemi-,
kulturális- és sportéletének. Az 1956-ban a Munkástanács elnökeként érik a forradalmi
események, feladata a budapesti fogyasztók gázellátásának biztosítása volt, amelyet
szabotázsként értékeltek. 1957-ben ellenforradalmi tevékenység vádjával letartóztatják,
börtönbüntetéséből másfél évet kellett leülnie. Egykori vállalata életében is sokáig jelen van,
gyakran hívják tanácsait kérve. Amikor új élethelyzetbe kerül, tapasztalatával, tudásával akkor is
segíti az utódszervezetek - a KVV Zrt, FGSZ Zrt, és a Vabeko Kft. fejlődését. 99 évesen, 2017.
augusztus 28-án hunyt el Budapesten. 2011-ben Siófok Város díszpolgára címet kapott.

95 éve
1923. november 1-jén született Siófokon Varga Imre szobrászművész.
Már gyermekkorában - a siófoki elemi iskolában – kitűnt rendkívül jó rajzkészségével. 1956ban diplomázott Pátzay Pál és Mikus Sándor növendékeként a Képzőművészeti Főiskolán.
Első egyéni kiállítására 1967-ben került sor. 1969-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki. 1972-es
tihanyi kiállítása egy csapásra ismertté tette a nevét. 1973-ban nyerte el a Kossuth-díjat, két
évvel később az Érdemes Művész, 1977-ben - fővárosi köztéri alkotásaiért - a Pro Arte
kitüntetést, 1979-ben a Kiváló Művész címet, s 1982-ben kitüntették Herder-díjjal. 1984-ben
SZOT-díjat kapott. Számos köztéri szobrát állították fel szerte a hazában és külföldön.
A városban látható szobrai többek között a Kopernikusz, II. Rákóczi Ferenc, Vénusz születése,
Múló idő, Mártírok szoborcsoport, Kálmán Imre, Golgota, A professzor, Czóbel, Memento a II.
magyar hadseregért, Esernyősök, La Charonge, Krúdy, Sarlós Madonna, Szent Flórián.
A képzőművészet terén elért kimagasló érdemeiért, mellyel Magyarország és Siófok város
hírnevét is öregbítette. Siófok első Díszpolgára címet kapott 1985-ben.
1923. december 28-án hunyt el Budapesten Székelyhídi Szekrényessy Kálmán sportoló, az első
Balaton-átúszó, sportlap alapító.
Előkelő nemesi családban született 1846. július 12-én. Úszóbravúrjai tették híressé országon
belül, és határon kívül. Legjelentősebb hazai úszóteljesítménye a Balaton átúszása volt Siófok és
Füred között. Az első magyar sportlap és több sportklub, többek közt a Balaton Egylet
egyik alapítója. A magyarországi hosszútávúszás úttörője, több sportág hazai meghonosítója
volt. Jelentősen hozzájárult a balatoni sportélet fejlesztéséhez.

90 éve
1928. május 19-én született Juhász János elektrotechnikus, önkormányzati képviselő.
Civil szervezetek mellett ötletek sokaságát támogatta. Nevéhez fűződik az Advocatus Pro Urbe
Alapítvány (1990) létrehozása és működtetése, a „Virágos Siófok” mozgalom elindítása. Egyik
kezdeményezője, alapítója és szervezője volt a „Siófokért Somogyért” Egyesületnek (1994-ben).
1990-2002-ig három cikluson át volt siófoki önkormányzati képviselő. 1994-2002 között a
Somogy Megyei Közgyűlésben is tevékenykedett.
Legfőbb szervezője volt a Balatel Távközlési Rt.-nek (1991-ben), majd Internet Teleházat
nyitott (2000-ben). Ismeretterjesztő céllal létrehozta az Advocatus Galériát, ahol a helyi civil
szervezeteknek és alkotóknak biztosított bemutatkozási lehetőséget. Éveken át vezette Somogy
Megye Idősügyi Tanácsát, s volt az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Siófoki Egyesületének
vezetője. Siófokon hunyt el 2012. október 10-én.
1928-ban hunyt el Say Ferenc építészmérnök, műépítész. Székesfehérváron született 1854-ben.
Mérnöki tanulmányait a zürichi műszaki egyetemen folytatta. A Sió két partját 1893-ig
összekötő fahíd újjáépítésére, Say Ferenc székesfehérvári építészmérnököt bízta meg a siófoki
elöljáróság Az építész Siófokon több villát is tervezett. A Jókai parkban, a szabadtéri színpad
mellett ma is áll az egykor családjának épített villa.

85 éve
1933-as évben alakult ki Balatonújhely. Somogy megye tabi járásába besorolt új községnek
1053 lakosa volt. Siófok község, akkor még Veszprém enyingi járásához tartozott.
1933. április 20-án, Nagykanizsán született Dr. Böjti Béla nemzetközi szaktekintéllyel bíró
okleveles meteorológus, a siófoki meteorológiai obszervatórium vezetője. Tudományos munkáit,
tanulmányait ajándékozta könyvtárunknak. 1959. január elsején Siófokra helyezték, az 1956ban épült Balatonkutató és Viharjelző Obszervatóriumba, amelynek vezetőjévé is választották
nevezték ki 1964-ben. 1990-ig, nyugdíjazásáig dolgozott az Obszervatóriumban.
Munkásságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a viharjelzés és a tó melletti kutató
tevékenység műszaki, távközlési, informatikai fejlesztési eredményei lépést tarthassanak az
országos és nemzetközi szinten is teret hódító rohamos technikai fejlődésnek. 2015. július 24én hunyt el.
1933. július 18-án született Siófokon Vitéz Holl Ferenc az 1956-os Vitézi Lovagrend
Világszövetségének alapító tagja. Az elmúlt évtizedekben az 1956-os forradalom emlékének
ápolására szentelte életét. Értékes relikviákból álló gyűjteménnyel gazdagította a várost,
törekedve arra, hogy a forradalom megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.
1956-ban a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben sorállományú katonaként
Budapesten szolgált. A forradalmárok oldalára állva részt vett a fegyveres utcai harcokban,
példát mutatva bátorságból és hazaszeretetből. 1956 novemberében sebesülten tért vissza
szülővárosába.
Holl Ferenc számos állami és külföldi kitüntetés tulajdonosa. Siófok Város Díszpolgára 2011-től.

80 éve
1938-ban a „Földművelésügyi Minisztérium Vízügyi Főosztálya megtervezte a „Sió felső
torkolati műveit”.
1938. január 24-én született Orosházán Apáti János. Ifjúsági fúvószenekart és több dixieland
együttest szervezett. Együtteseivel, nagy sikerrel szerepelt bel- és külföldi fesztiválokon. Zenei
vezetője, korrepetitora és hangszerelője volt a Balaton Táncegyüttesnek. Az Együd Árpád
gyűjteményéből vett somogyi népdalok zenei feldolgozásával országos pályázaton II. díjat nyert.
Kálmán Imre melódiáinak és régi magyar slágerek zenei feldolgozásaival hangulatos siófoki
koncerteket teremtett 2009-ben és 2010-ben a Stefánia fesztiválon. Zeneszerzői munkássága
jelenik meg, a Siófokot és a régiót népszerűsítő DVD-n. A Magyar Rádió által 2000-ben
bemutatott „Siófok blues”, és a „Balatoni felhőetűdök” filmen is az ő dallamaikat hallhatják.
Zongoristaként és trombitásként számos neves zenekarban szerepelt bel- és külföldön, így
többek között együtt játszott Louis Armstrong klarinétosával, Joe Murányival is. Ma is vezeti
saját Apáti Dixieland Band-jét. 2015-ben a város díszpolgára.
1938. augusztus 29-én hunyt el Siófokon Karinthy Frigyes író, költő, műfordító.
Budapesten született 1887. június 25–én. Karinthy évtizedekig rendszeresen, minden nyáron
visszatért Siófokra. Szerette a fürdőtelep zsibongását, az egykori Hozbor-vendéglő - a mai
Csárdás étterem- kiskocsmai hangulatát, a kaszinók éjszakai mondén életét s a délutáni
kártyacsatákat. A fürdőtelepen, a Batthyány utcában lévő Vitéz-panzióban üdült a családjával.
Minden nyáron végigjárta mecénásával a déli part nagyobb szórakozóhelyeit, felolvasóesteket
tartott a művészvilág, és az úri közönség számára. 1938 nyarán, ötvenegy éves korában
Siófokon érte a hirtelen halál.

75 éve
1943 telén az ukrajnai Jevdakovóban fagyott meg munkaszolgálatosként, Rejtő Jenő író.
Budapesten született 1905. március 29-én Reich Jenő néven. Zsidó származása miatt
folyamatosan támadták. A nagykátai katonakórházból betegen vitték el egy büntetőszázadba. A
visszaemlékezések szerint halála előtt is bajtársait szórakoztatta emlékezetből idézett
regényrészleteivel. Szerette a Balatont. Író barátaival nyaranta gyakori vendég volt, s számos
írása született Siófokon. Néha csak szórakozni, fürdeni, kikapcsolódni jött le Siófokra. Rejtő több
alkalommal, Karinthy Frigyessel közösen nyaralt Siófokon.

70 éve
1948-ban államosították a felekezeti iskolákat. Ebben az évbe megalakult a Délbalatoni
Vendéglátó Vállalat (1965-től Pannónia).
1948. augusztus 1-jétől a MASZOVLET beindította Budapest-Siófok közötti repülőjáratát.

65 éve
1953. október 25-én sugározni kezdett a Budapest II. rádióadó Siófokon, a Balatonszabadi
vasútállomás közelében.
A Magyar Államvasutak tulajdonába került a Déli Vasút.
A vízművek, strandok belső szerelését végző részlegek irányítására alakult meg a „Délbalatoni
Vízmű Szerelő és Fürdő Vállalat”.
1953. október 30-án hunyt el Kálmán Imre világhírű operettszerző. Siófokon született 1882. október 24-én. Elemi iskolai tanulmányait az egytanerős izraelita népiskolában végezte. Az iskolában Kálmán Imre osztálytársa volt Révész Géza, aki nemzetközi hírű pszichológus lett. Első zongoraleckéit Remcsák Antalnétól, siófoki művésztanártól vette elemi iskolásként. Már fiatal éveiben érdekelte a színház világa, hiszen minden nyáron ott sündörgött a siófoki házuk közvetlen
szomszédságban lévő Nyári Színkör körül. 1892 szeptemberében Kálmán Imre megkezdi tanulmányait, a budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumban.1896-ban a család
Budapestre költözik. Krónikus ínhüvelygyulladás miatt zongoratanulmányaival fel kell hagynia.
1899-ben Siklósi Albert neves zenepedagógusnál a zeneszerzés alapjaival ismerkedik. 1900ban a Deák téri Evangélikus Főgimnáziumban jeles eredménnyel érettségizik. Párhuzamosan
végzi tanulmányait a Zeneakadémián és a 1903. június 8-án lezajlik az első nyilvános hangversenye. 1905-ben elnyeri a Volkmann Róbert-díjat, 1907-ben Budapest Főváros Ferenc Józsefdíját. Mégsem marad a komolyzene világában.
1907-ben Fedák Sári részére kuplét komponált. Az Én vagyok a Fedák Sári szobalánya című
dalocska átütő erejű sikert arat. 1908-ban elhagyja a Pesti Napló szerkesztőségét, ahova 1904ben került. 1908. február 22-én Budapesten bemutatják első operettjét, a Tatárjárást.
Kálmán Imre hamarosan Bécsbe költözött. Egy év múlva a Tatárjárást előadták New- Yorkban,
Moszkvában, Londonban és Rómában. A Tatásjárás után egyenes út volt az út a többi mű felé.
Megszületik: Az obsitos (1910), Csárdáskirálynő (1915), A hollandi menyecske (1921), A
bajadér (1922), Marica grófnő (1924), A cirkuszhercegnő (1926), A csikágói hercegnő (1928).
A „hercegnő operettek” után fontos változás áll be az életében. Megnősül. Feleségül veszi Vera
Maria Makinszka orosz-lengyel származású táncosnőt. Három gyermekük születik: Lily, Yvonne
és Charles.

Majd jön a többi operett: Az ördöglovas (1934), A montmartrei-i ibolya (1935).
1938-ban a fasizmus előretörése miatt Kálmán Imre családjával az örök száműzetés mellett
dönt. Elhagyják Bécs városát, és Párizsba költöznek, majd Amerikába. 1951-ben térnek vissza
Európába. Párizsban telepednek le, és a francia fővárosban hal meg 1953. október 30-án.
Kívásága szerint Bécsben temették el 1953. november 5-én. Egykori szülőházában - a Kálmán
Imre Emlékházban munkásságát, használati tárgyait bemutató állandó kiállítás őrzi emlékét.
Siófok városa 1993-ban Kálmán Imrét posztumusz díszpolgári címmel tüntette ki.

60 éve
1958-ben megalakult a Sütőipari Vállalat, előtte magánkisiparosok végezték a szolgáltatást.
Megjelenik a Panoráma könyvkiadó 10 kötetes balatoni sorozata, mely a háború utáni első
igényes útikönyvsorozat.
Megjelenik a „Balatoni mindentudó”, a balatoni nyaralók, üdülők, kirándulók, hajókázni vágyók
tájékoztatója.

55 éve
1963-ban kezdték meg az Európa Szálló építését.
Megalakul a Balaton táncegyüttes.
1963. augusztus 3-án Vízi Fesztivál volt Siófokon.
Felavatták Beszédes József mellszobrát, Vigh Tamás alkotását. Siófok újabb szobrot is kapott, a
„Merengő lányka”-t, Ligeti Erika alkotását.

50 éve
1968. június 1-én megnyílt az Öregek Napközi Otthona.
1968. április 27-én hunyt el Siófokon Fokásy László vegyészmérnök. Budapesten született 1895.
december 4-én. A II. világháború után növényvédő szerek alkalmazásával és vizsgálatával, új
technológiák és növényvédő szerek kikísérletezésével foglalkozott. Vizsgálatairól,
tapasztalatairól mintegy félezer szakcikke jelent meg különböző szaklapokban. Állandó tagja volt
a Növényvédelmi Tudományos Tanácsnak. 1954-ben vállalta a siófoki Új Élet Tsz-nek a
növényvédelmi munka területén való patronálását. Az alapfokú szakoktatás részére tankönyvet
írt. Közreműködött a Mezőgazdasági Lexikon és szakszótárak készítésében.
1968. június 6-án hunyt el Siófokon Soós György községi bíró. 1890. szeptember 20-án itt is
született. A háborút követően 1921-ben tért haza Siófokra. Gyorsan bekapcsolódott a község
társadalmi életébe, 1932-tõl helyettes bíró lett. 1944. december elején a szovjet csapatok
közeledésének hírére Siófok német katonai parancsnoksága elrendelte a község kiürítését.
Sokan eleget tettek a felhívásnak. Ebben a válságos helyzetben Soós György helyettes községi
bíró állt a település élére. Nagy szerepet vállalt a siófoki gőzmalom üzemeltetésének
megindításában. Megszervezte a Balatoni Hajózás és Halászat elsüllyedt hajóinak kiemelését.
Az 1945. októberi választások alkalmával a község bírójának választották, e szerepét 1949-ig
eredményesen, kitartó munkával végezte.
1968-ban elkészült a négyszáz ágyas kórház és a korszerű rendelőintézet.
1968. december 29-én ünnepi tanácsülésen adták át a várossá alakulás okmányát, a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 20/1968. NET. számú határozatát

45 éve
1973-ban a tanács elfogadta az Aranypart I. ütem rendezési tervét 1.5 km szakaszon.
Sikerrel mutatkozott be, a Bányász Női Kar. A Beszédes Múzeumban megnyílt a „Duna kiállítás”.
1973. szeptember 1-jén a Balaton partján, szép környezetben nemrég átadott épületben kezdte
el a tanévet az 523. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet.
1973. november 11-én ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

40 éve
1978-ban a Foki-hegyen elkészült a 100 férőhelyes óvoda és a 60 férőhelyes új bölcsőde.
Testvérvárosi megállapodást kötött, a finn Oulu város és Siófok. Ilmo Paananen polgármester és
Dr. Gáti István tanácselnök írta alá Siófok első, nemzetközi kapcsolatáról szóló dokumentumot.
A Képes Újság sajtófesztivált tartott Siófokon. A rendezvény sok érdeklődőt vonzott.
A Somogy utcai volt SÁÉV munkásszállót felújították, ezt követően a kórház nővérszállóként
üzemelteti.
1978. december 2-án átadták a Városi-Járási Bíróság új épületét.
1978. december 28-án ünnepi tanácsülést tartottak a várossá válás 10 éves jubileuma
tiszteletére. Ezen 3 fő vehette át a „Siófok városért” kitüntetést.

35 éve
1983. április 29-én felavatták dr. Révész Géza emléktábláját, a szülőházán
1983. június 17-én forgalomba helyezték a város újabb hídját, a Barosst. Május 12-én nyílt meg
a SIÓTOUR Üdülőhelyi Klub.
1983. május 15-én a ZÖLDÉRT Vállalat Siófokon megnyitotta a budapesti, Bosnyák téri piachoz
hasonló nagybani zöldség-gyümölcs piacát.
1983. augusztus 17-én hunyt el Együd Árpád pedagógus, muzeológus. 1921-ben
született. 1946-1949 között a Molnár István Kossuth-díjas táncművész vezette, Siófokon
működő Balatoni Népfőiskola hallgatója volt. Tanári diplomáját 1946-ban a Magyar Testnevelési
Főiskolán szerezte. 1963-tól a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban tanított. Nevéhez fűződik
többek között az ország első diák tánccsoportjának (1947) megalakítása, valamint a siófoki
Balaton Táncegyüttes létrejötte, szervezése. A táncosoknak hosszú évekig szaktanácsadója,
segítője volt. Több más elismerése mellett 1983-ban „Siófok városért” kitüntetést kapott.
Gyűjtött a folklór valamennyi műfajában – népzene, néptánc, népköltészet, néphit és
népszokások, szakrális néprajz. Foglalkozott a betyárok, a pásztorok és a cselédek életével,
kultúrájával, az emberi élet nagy fordulópontjaival. Kutatta a temetők, az egyletek, a rózsafűzértársaságok, az iskolák, a kántorok, az apácák, Somogy szent emberei, a búcsúsok és „istóriások”,
a koldusok életét. Kutatott református és katolikus községekben, feltérképezte a zsidó
hagyományokat.

30 éve
1988. május 29-én gördült be az első villanymozdonnyal vontatott szerelvény a siófoki
vasútállomásra.

1988. július 13-án avatták fel a Fő téren Varga Imre szobrászművész Vénusz születése című
alkotását.
Új ravatalozó épült a Kele utcai temetőben. Új helyre költözött az IBUSZ. Siófoki működésük 20.
évfordulóját már a modern, Kele utcai irodájukban ünnepelték.
1988. július 28-án jelent meg a Városi Tanács által alapított Siófoki Hírek című helyi lap.

25 éve
1993. március 29-én hunyt el Siófokon Kenedy Ferenc tanár, helytörténész, múzeumigazgató.
Tapolcán született 1912. szeptember 12-én. 1947-ben került Siófokra, majd 1948-ban
matematika-fizika-kémia szakon tanári oklevelet szerzett. Közel 20 éven át volt a szakmunkás
iskolák igazgatója. Iskolaszervezői, igazgatói tevékenysége mellett jelentős részt vállalt a közélet
különböző területein. Helytörténeti tevékenysége teljes intenzitással a nyugdíjazását követően
indult el, amikor megbízták az egykori Beszédes József Vízgazdálkodási Múzeum vezetésével.
Kitartó szorgalommal és nagy-nagy szeretettel dolgozta fel Siófok város történetét az utókor
számára, gyűjteményét pedig Siófok városának ajánlotta fel. A dokumentumok a BRTK
Könyvtár Történeti Gyűjteményében megtekinthetők, kutathatók. Parancsnokhelyettese volt a
Siófoki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Életműve elismeréseként. Siófok Város Díszpolgára
kitüntetést adományozta részére 1992-ben.
1993. június 10-én átadták a Sportcentrumot, a Küszhegyi utcában. Ünnepélyesen átadták a
Janus Hotelt a Fő utcában. Az esemény díszvendége az épület tervezője, Makovecz Imre volt.
Új posta állt a lakosság szolgálatába július 5-én.
1993. szeptember 16-án a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskolában tankonyhát
és tanéttermet avattak.
1993. szeptember 30-tól Nemzetközi Autóbusz Fesztivál volt Siófokon.

20 éve
1998. május 30-án első alkalommal adták az önkormányzat által alapított Kálmán Imre
Emlékplakettet.
1998. június 16-án hunyt el Karda Imre fazekas, népi iparművész. Korondon született 1919.
január 15-én. 13 éves korában állt be fazekas inasnak Katona András mesterhez. 1973- ban
Siófok-Kilitiben, a felesége szülőfalujában vált iparengedélyt. Tizenegy hónapig bírta így a
munkát, de a nagy ráfizetés kényszerítette, hogy változtasson. 1974. február 14-én beadta az
ipart, ezt követően a Népművészek Háziipari Szövetkezetének szállította munkáit. Kezdetben
feleségével dolgozott, de alig telt el fél év, mindkét lánya (bár eredetileg mást tanultak), veje és
egyben legjobb tanítványa, Privarics István is bekapcsolódott a munkába.
1998. június 26-án avatták fel a Rózskertben Varga Tamás Karinthy Frigyest ábrázoló szobrát a
Rózsakertben.
1998. július 27-én adták át Kispiac Üzletházat, a mellette kiépített parkolót és játszóteret.
1998. augusztus elején szentelték fel a Darnay téren épült új római katolikus templomot.
1998. augusztus 17-én strandliftet adtak át az Európa Szálloda mellett.
1998. október 12-én adták át az új Gondozási Központot a kórház mögötti területen.

1998. október 13-án hunyt el Siófokon Huchthausen Lajos plébános. Nagykanizsán született
1900. január 4-én. Pappá 1923. június 17-én szentelték. 1935 és 1972 között Balatonkiliti
plébánosa volt. Áldozatos élete elismeréseképpen 1984-től székesegyházi kanonokká nevezték

ki. „Bilingérzések” című munkáját élete alkonyán, 1995-ben állította össze. Saját emlékeit,
élményeit, a társasági összejövetelek és visszaemlékezések alkalmával hallott történeteket
gyűjtötte egybe és vetette papírra Sok olyan siófoki vonatkozású eseményt ismertet, melyek
részletei a feledés homályába vesztek volna.

15 éve
2003. májusban megnyílt a Welness Hotel Vértes.
2003 júniusában adták át az új vitorlás klubházat.
2003. október 10-12. között rendezték meg az I. Nemzetközi Tojásfesztivált Siófokon.
2003. október 15-én adták át a „Fecskelakások”-at a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
2003. november 12-én adták át a Residence Hotelt.

10 éve
2008 júniusában fejeződött be a Beszédes József sétány felújítása.
2008. november 5-én műfüves pályákat avattak Beszédes József Általános Iskola udvarában és
Kilitiben a Csárdaréti utcában.
Ebben az évben jelent meg a Siófok Kártya.
2008. október 26-án hunyt el Garai István költő, író, műfordító, pedagógus. Nagyölveden
(Szlovákia) született 1915. szeptember 12-én. Tanári diplomáját a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemen szerezte. A Békéscsabán, 1948-ban megjelent „Mesekirály” című
verseskötetéért izgatás címén kétévi börtönre, és állásvesztésre ítélte a Népbíróság. A
büntetést letöltötte, majd Kőszegre, onnan Siófokra került. A helyi Perczel Mór Gimnáziumban
tanított magyar, és latin nyelvet 1964-től 1977-ig. Kötetei két nyelven jelennek meg, latinul és
magyarul. Költészetét több irodalmi díjjal is elismerték.

5 éve
2013. január 1-jén kezdte működését a Siófoki Járási Hivatal.
2013. március 1-jén megalakult a Városőrség.
Szezon kezdetére átadták az átépített keleti mólót a kikötőben.
Kézilabda munkacsarnokot adtak át a Sportcentrum területén.
2013. március 13-án hunyt el Siófokon dr. Varga Ferenc orvos, kórházigazgató főorvos.
Budapesten született 1942. március 24-én. 1970-77 között Siófok városi, majd városi és járási
főorvosa. 1977-től 36 éven át volt a Siófoki Városi Kórház igazgató főorvosa. Pályafutása során
kétszer választották a Magyar Kórházszövetség elnökének, a Magyar Egészségügyi
Menedzserklubot pedig egy perióduson át vezette. Megkapta az egészségügyi miniszter által
adományozható legmagasabb kitüntetést, a Batthyány-Strattmann László díjat. Siófok
városa Siófokért Emlékéremmel, az állami vezetés pedig a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével ismerte el munkásságát.

