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1710 éve 

311-ben elhunyt Galerius (Caius Valerius) Maximianus (Dacia, Ribensis 260 körül – 

Nikomédeia 311 májusa).  

Nagy megbecsülésre tett szert a római hadseregben. Anyai nagybátyja, Galerius fogadta 

örökbe. Így kapta meg a caesar címet. Kinevezését követően késlekedés nélkül a dunai 

határra küldték. Siófok környéke már a rómaiak korában is lakott terület volt. A római 

hódítás az I. században ért el a mai Siófok területére, erre vezetett a Sopianaeból (Pécs) 

Triccianán (Ságvár) át, Arrabonába (Győr) vezető útvonal. Sectus Aurelius Victor III.-IV. 

századból származó feljegyzései szerint Galerius császár a jelenlegi Siófok területén a 

"Lacus Pelso" (Balaton) ingoványos részeinek lecsapolására 292-ben zsilipet építtetett. A 

hadiút és átkelőhely biztonsága érdekében szabályoztatta a tó vízszintjét, és a környező 

területet megtisztíttatta az erdőktől.” A lecsapolás hatására a tó vízállása jelentősen 

csökkent. Ez a zsilip, mely egyes források szerint nem volt más, mint egy átvágott, a 

Balaton vize által átjárhatóvá tett homokturzás, a népvándorlás korában eltűnt. 

 

810 éve 

1211. május 29.  II. András I. András határleírását megerősítette: …”van a Balaton, 

amelyből egy folyó ered, a neve Fok, amely kezdettől fogva az egyházé…” 

1211-ben kelt oklevélből tudjuk, hogy Fokon keresztül vezetett a híres „Via Antiqua”, a 

hadak útja. 

 

780 éve 

1241-1242 telén a tatárok átkeltek a Dunán és Kádán kán seregei a Balaton melletti hadi 

úton vonultak IV. Béla király üldözésére. 



 

755 éve 

1266-ban IV. Kelemen pápa a tihanyi apátságot birtokainak megtartásában 

megerősítette Ide tartozott Fok falu is: „Villan de Fok”. 

 

745 éve 

1276-ban Csák Péter hadai feldúlták Veszprémet, s a káptalan kárának pótlására IV. 

László ajándékozta a káptalannak a Foki vámot. A török időkig a káptalan jövedelme volt 

a hídvám. 

 

480 éve 

1541-ben folyamatosan nyomult előre a török, Szigetvár elfoglalása után elérte a 

Balatont. 

 

345 éve 

1676.  március 27-én született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 

(Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.). 

A Rákóczi által vezetett szabadságharc idején a mai Siófoknál húzódott Vak Bottyán híres 

Sió-vonala, amelynek végső sarkpontja volt a siófoki erősség. 1705-ben II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem, a mai címer alapjául szolgáló pecsétet adományozott Fok falunak. A pecsét kör 

alakú, zászlóval, és kerékkel. Egyes értelmezések szerint a kerék hajókormány (bár ez 

időben a hajók nem kerekes kormánnyal működtek) - mások szerint kocsikerék (ami 

vásártartást jelenthetne, de vásártartási jogot Siófok csak később kapott) – zsilipkerék (ez 

sem lehetett, mert a Balaton vize ekkor még szabályozatlan volt. A legvalószínűbb az a 

magyarázat, hogy a kerék a vámkerék, amivel a vámszedő helyeket jelölték. Egy más 

értelmezés szerint a címerben szereplő zászlós kopja a harcoló népességet, a kerék pedig 

a foki hídon szedett vámot jelképezi. A zászló és az 1705-ös szám a Vak Bottyán féle várra, 

és harcokra utalhat. A Rákóczi-szabadságharc idején itt húzódott Vak Bottyán híres Sió-

vonala, amelynek végső sarokpontja a siófoki erősség volt. Az erődítmény a régi török vár 

helyére épült, De la Riviere francia hadmérnök tervei szerint. 



325 éve 

1696-ban Eszterházy Pál nádor megállapította Somogy, Tolna, Baranya megye határait. 

 

290 éve 

1731-ben Bél Mátyás írta: „a Sió folyó szöge előtt, ahol a tóból kiömlik egy védőmű 

létezett”. 

 

285 éve  

1736-ban épült fel Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére a barokk stílusú 

plébániatemplom, ami 14 öl hosszú és 5 öl széles volt. 

 

245 éve 

1776-ban megjelent az első kéziratos tanulmány Krieger Sámueltől. A térképen látható 

a Balaton partja nádasaival, mocsaraival, vizenyős rétjeivel. 

 

1776-ban Böhm Ferenc megbízást kapott a Sió és Sárvíz szabályozási munkáinak 

irányítására. 1784-ig megásták a 29 km hosszú, 11,3 m széles és 2,2 mély medret. Eközben 

kiemeletek 716 750 m3 földet. 

 

235 éve 

1786-ban Korabinszky írta Fokról: „A falu a múlt században települt a Balaton 

turzásaira. Katolikus egyháza 1720-ban fennállt. Híveinek száma 1785-ben 882 lélek”. 

 

225 éve 

1796-1797-ben épült korának leghíresebb hajója, a Phőnix. 

 

 

 

 



210 éve 

1811-ben született Perczel Mór honvédtábornok (Bonyhád, 1811. november 14. – 

Bonyhád, 1899. május 23.) 

Tolna megyei földbirtokos, honvéd tábornok, az 1848 – 49-es forradalom és 

szabadságharc kimagasló alakja. Kadét volt a császári hadseregben. 1830-ban a 

lengyelekhez való átszökés érdekében a császári katonák közt mozgalmat indított, emiatt 

bebörtönözték, 1848. szept. 1-jén megalakította a Zrínyi-szabadcsapatot, amelynek döntő 

szerepe volt az ozorai győzelem kivívásában. Szept. 16-án honvéd ezredes, nov. 1-én 

tábornok lett. 1849-ben a Tisza menti csapatok parancsnokaként hadmozdulataival 

akadályozta a császáriak hadműveleteit. 1851. szept. 21-én távollétében halálra ítélték. 

Perczel Mór már a forradalom idején úgy látta, hogy Görgey és még inkább Kossuth 

méltatlanul mellőzik őt. Sértett hiúsága az emigráció idején a megbántottság érzését 

ellenszenvvé, sőt gyűlöletté fokozta Kossuth iránt. A Kossuth iránti ellenszenv volt az oka, 

hogy 1867-ben hazatérve  Deák táborába szegődött és azon dolgozott, hogy az erősen 48-

as ellenzéki szellemű honvédegyleteket tekintélyével átvezesse a kiegyezés táborába. A 

siófoki gimnázium Perczel Mór nevét 1956. szeptember 29-én vette fel. A választás azért 

esett a tábornokra, mert legjelentősebb haditettét a pákozdi győzelemmel, majd Jellasics 

két hadtestének a Sió melletti fegyverletételével érte el. 

 

1811-ben a Sió-csatornát rendbe akarják hozni. Erről dr. Makay Béla a Balaton a 

történelmi korban” című könyvében így ír: „Sió csatorna jobb kiásása alkalmával kitűnt, 

hogy a teljesen eliszaposodott csatorna már előbbi századok műve…” 

 

190 éve 

1831-ben kolerajárvány volt Siófokon. Erről részletesebben dr. Haug Antal írt a 

„Kolerajárvány Siófokon, 1831-ben” című művében. 

 

 

 

 

 



175 éve 

1846. április 5-én megtartott közgyűlésen ismertették először a Balatoni Gőzhajózási 

Részvénytársaság alapszabály tervezetét. 

1846. június 8-án kelt a „Canonica Visita”, „a Zichi és Vázsonkeői grüf Zichy Domokos 

Isten, s az apostoli Szent Szék Kegyelméből Veszprémi Püspök, Felséges magyar Királyné 

Cancellárja, Olmützi Fő Egyházmegye Kanonokja nevében. ”E jegyzőkönyvben fektették le 

a siófoki egyházközségben a plébános és a templomi kántor javadalmazását. 

 

1846. szeptember21-én, Széchenyi születésnapján bocsátották vízre a Kisfaludy 

kerekesgőzöst. 

 

1846-ban született Szekrényessy Kálmán úszó, sportlap alapító, az első Balaton-átúszó 

(Pest, 1846. július 12. – Budapest, 1923. december 28.). 

Előkelő nemesi családban született. Az érettségi vizsga után a pesti orvosi és jogi 

egyetemek hallgatója. Szerette a küzdelmet, vonzották a veszélyes feladatok, így bejárta a 

világot. Úszóbravúrjai és akciói tették híressé világszerte. 1876-ban átúszta a 

Boszporuszt. Ezt 1877-ben megismételte, mely teljesítményével világrekordot állított fel, 

ugyanis Európából Ázsiába, Ázsiából Afrikába egyhuzamban úszta át a csatornát. A 

következő években átúszta még a Bodeni-tavat, a Gibraltári-szorost, majd a Szuezi-

csatornát. Legjelentősebb hazai úszóteljesítménye a Balaton Siófok és Füred közötti 

átúszása volt.„1880-ban  augusztus hó 29-én, 6 óra 40 percz  alatt úszta át a Balatont 

Siófoktól Balatonfüredig,” 

Az első magyar sportlap és számos sportklub, a Balaton Egylet egyik  alapítója, a 

hosszútávúszás magyarországi úttörője,  több sportág hazai meghonosítója volt. 

Jelentősen hozzájárult a balatoni sportélet fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

 

 



165 éve 

1856-ban született Fodor Károly (Frayberger Mózes) műegyetemi vívómester 

(Nagykörös 1856. – Párizs 1927). 

A Fürdőigazgatóság különösen nagy súlyt helyezett a gyermekek testi nevelésére, ezért 

külön sporttelep állt rendelkezésükre, ahol Fodor Károly műegyetemi vívómester adott 

oktatást tornából, különböző szabadtéri játékokból, atlétikából, vívásból, de ő tanította az 

úszást, az evezést, sőt a táncot is. Pesten tanult jogot, mellette beiratkozott Clair Ede 

vívótermébe.1886-ban megalapította Budapesten első vívóiskoláját, amely 

Magyarországon először kezdte meg a gyermekek vívásoktatását. 1887-ben bejárta 

Ausztriát és Németországot ottani vívómestereket keresve fel. 1888-ban már, mint a 

Műegyetem vívómestere hosszú tanulmányutat tett Olaszországban. 1899-től haláláig, 

vívótanára volt az Országos Színművészeti Akadémiának. Megalapította a hétvégenként, 

vasárnaponként megjelenő Nemzeti Sportot, melynek szellemiségét dr. Nagy Béla 

főszerkesztő személyesítette meg, aki éppen olyan megszállott híve és művelője volt a 

vívásnak, mint sporttársa és barátja, Fodor Károly. Az újság első száma 1903. március 15-

én jelent meg. 1904-ben siófoki sporttelepén szervezett vívótanfolyamokat. Később 

rendszeresen visszajárt ide vívókurzust tartani, nyaranta vívóakadémiát és ifjúsági 

versenyeket rendezett. 

 

160 éve 

1861-ben átadták a forgalomnak a Buda-Nagykanizsa közötti vasutat. Vasútállomása 

ekkor még nem volt Siófoknak. 

 

155 éve 

1866. tavaszán Füred és Siófok Erzsébet császárné bejelentett látogatására készült, ami 

a porosz háború miatt elmaradt. 

 

 

 

 

 



1866. május 10-i Zala-Somogyi közlönyben megjelent hirdetmény jelentette először, 

hogy Siófok belépett a balatoni fürdőhelyek sorába. 

„Vaspálya hasonló nevű állomása mellett fekvő fürdő Siófok. A fürdeni vágyó 

közönségnek, különösen a közvetlen és erőteljes hullámcsapások, nemkülönben sima és 

kemény fövenyfenekével ajánlkozik. Van posta, távirdahivatal, naponta délelőtt és 

délután Füreddel közlekedő Kisfaludy gőzös állomása. A közvetlen tó partján fekvő 

helyiségben olcsó lakások kaphatók, úgy egyesek, mint családok részére. A tóban urak és 

hölgyek részére külön uszoda és fürdő van berendezve.” 

 

145 éve 

1876-ban Dalárda alakult Siófokon, Magyar János plébános, országgyűlési képviselő 

kezdeményezésére. 

 

140 éve 

1881 A siófoki fürdő- és fürdőházépítő-jog és haszonbérletére pályázatot hirdettek, 

melyet ezúttal  siófoki tőkéscsoport: Streda János orvos, Karlberger Gyula fogadós és 

Farkas János építőmester vették át. 1881 tavaszán hozzá is láttak a fürdőház kiemeléséhez 

és helyreállításához, a 80 kabin és a nagy társalgó berendezéséhez. 

 

135 éve 

1886-ban született Muzsinszki Nagy Endre festőművész (Felsőzsolca 1886. febr. 25. – 

Nagyberény 1975. január 9.). 

 Az Iparművészeti Iskola díszítőfestészeti szakán 1902-1907-ig tanult, majd Nagybányán, 

a művészeti szabadiskolán Thorma János tanítványa volt. Később Olaszországban töltött 

hosszabb tanulmányi időt, ahol művészete új élményekkel gazdagodott. Eleinte 

templomfestészettel foglalkozott, majd 1913-ban állított ki először a Műcsarnokban. 

1929-ben pályázat útján nyert megbízást a jeruzsálemi Dormitio Bazilika altemplomában 

egy kilenc négyzetméteres mozaik elkészítésére. 

 

 



1939-ben költözött Siófokra, majd 1955-ben megalapította a Siófoki Képzőművészeti 

Szabadiskolát, melyet 1962-ig vezetett. Siófokon kezdte el és fejezte be élete életművét 

„Én vagyok a világ világossága” címmel. A 243 darabból álló sorozat az Angyali üdvözlettől 

kíséri végig Jézus életét, ezen alkotások a veszprémi Gizella Királyné Múzeum tulajdonába 

kerültek. Miközben 81 grafikát, 81 színvázlatot és 81 nagyméretű olajképekből álló 

monumentális sorozatát készítette, úgynevezett „Balaton-képek" festésével tartotta fenn 

magát. A világ számos múzeuma, magángyűjteménye őrzi munkáit. Siófokon a belvárosi 

katolikus templom bejárati ajtaja felett, valamint a Balatonkiliti templom kórus 

feljáratánál (Szent Cecília), a balatonszéplaki templomban (Szent Rita) láthatók 

festményei. Siófok Város Önkormányzata 1998-ban posztumusz díszpolgári címmel 

tüntette ki a művészt. 

 

 

130 éve 

1891-ben megnyitották az új Sió-zsilipet.  

1891. januárjában elkészült a két új balatoni hajó, melyek a Kelén, Helka nevet kapták. 

1891 Glatz Henrik elhatározta, hogy összehozza Siófok modern gyógyfürdővé 

alakításához szükséges tőkét, amelyen elsősorban megváltja a káptalantól fürdőjogot és 

megvásárolja az építkezéshez szükséges parterületet. 1891. áprilisában Siófok 

Balatonfürdő Rt. néven megkezdte az első modern balatoni fürdő megteremtésének 

munkáját. 

1891-ben született Hille Alfréd (Szeged, 1891. augusztus 14. - 1981. július 15.) magyar 

királyi repülőezredes, meteorológus, a balatoni viharjelzés első kezdeményezője.  

A Pázmány Péter Tudományegyetem földrajz szakán végzett. Hallgatott csillagászati 

előadásokat is, itt szerezte első meteorológiai ismereteit. Nevéhez fűződik az első 

veszélyjelző szolgálat megszervezése, a balatoni, majd a dunai viharjelzés megindítása is. 

Az 1930-as években szenzációnak számított a napi időjárás-jelentés, amit a Pesti Hírlap 

honosított meg. Hille Alfréd személyes szikratávírós, telefonos adatgyűjtés után maga 

elemezte s írta meg a jelentést, rajzolta meg a térképet, s vitte át a szerkesztőségbe. 

Írásaiban arra figyelmeztetett, hogy „a balatoni üdülés védelme államérdek, ezrek, 

százezrek érdeke”. Ekkor a Magyar Vöröskereszt „Vízbőlmentő” szolgálata és a 

légiveszély-jelző szolgálat feladata volt a vihar-előrejelzés.  



Hille Alfréd kezdeményezésének köszönhetően, a Balatonon 1934. július 8-án hivatalosan 

is megkezdődött a viharjelzés. A tó körzetében felszerelt szirénák, kikötői móló végi 

jelzőkosarak, és mentőcsónakosok segítségével védték a fürdőzőket és hajósokat. A vihar 

közeledtét a mólónál található árbocon lévő kosár felhúzása, illetve sárga, és piros színű 

rakéták kilövése jelezte. A balatoni viharjelző obszervatórium helyéül kezdetben a 

Bakony legmagasabb pontját, a Kőris-hegyet szemelték ki a szakemberek, de végül is 

Siófokon, a Nemzeti Színház üdülőjének egyik toronyszobájában kezdte meg működését 

 

125 éve 

1896-ban született Szent-Istvány Dezső pilóta, főhadnagy (1896. -  Siófok, 1934. 07. 13.). 

A 30’-as években több Junkers A-50 Junior típusú gép repült magyar felségjel alatt, 

Siófokra 3 darab került 1931-ben. Úszótalpakkal felszerelve a Balatoni Vízirepülő 

Iskolában (BAVI) használták őket, a rejtett légierő égisze alatt. Ezek közül egy, 1934-ben 

lezuhant a siófoki móló mellett, pilótája Szentistvány Dezső, a repülőiskola parancsnoka 

életét vesztette. Ma is áll egy emlékoszlop Balatonújhelyen a Szigliget utcában. Szent-

Istvány Dezső főhadnagy emlékét őrzi. Kevesen ismerik a hozzá fűződő történetet. „A 

siófoki mulatóban vidám társaság gyűlt össze, köztük fiatal repülőtisztek, lányok, 

asszonyok a siófoki vendégek java. Ebben az időben a siófoki mólónál néhány Junkers 

típusú hidroplán légi kikötőjéből gyakorlatoztak a „folyamőr” tisztek. A helyi 

gyógyszerész felesége, mialatt férje Pesten hivatalos ügyeit intézte, elkísérte barátnőjét a 

mulatságba. Cigányzene mellett reggelig táncoltak, énekeltek, ittak. A férfi egész este 

csapta a szelet a szépasszonynak. Hajnalban hazakísérte. Ártatlan szerelem, inkább 

rajongás volt az egész. Szíve odahúzta a szépasszony házához. Másnap motorbőgésre 

ébredt a környék, majd tompa puffanás hallatszott. A főhadnagy gépe fennakadt a jegenye 

csúcsában, ott égett el a szépasszony háza közelében. A gyógyszerész a botrány miatt 

elhagyta feleségét, az asszony élete végéig gyászolta hódolóját”.(Balázs András: Csak 

hobbim volt a repülés 1936-1945. című kötete alapján) 

 

 

 

 

1896-ban született Váradi Adolf vízvezetékszerelő, a helyi dalkör ügyvezetője  



(Budapest, 1896. – Siófok, 1945. január 28.). 

Már fiatalon vízvezeték-szerelőként az ország különböző városaiban dolgozott. Az I. 

világháború idején katonaként szolgált, sebesülése miatt azonban kórházba, majd 

szanatóriumba került Siófokra. Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom idején 

került kapcsolatba a munkásmozgalommal. 1919-ben beválasztották a Községi 

Munkástanácsba, ahol főleg kulturális és szociális téren tevékenykedett. Az 1930-as 

években sok időt fordított a fiatalok művelődésére. A Siófoki Zeneiskola egyik 

megalapítója és a helyi Dalkör ügyvezetője volt. A II. világháború idején sok zaklatásnak 

volt kitéve. 1945. január 28-án a németek elfogták, és több társával együtt kivégezték. 

 

1896-os idézet egy újságcikkből: „Siófok utcái botrányosan vannak kivilágítva. Itt-ott 

pislog egy –egy petróleumlámpa.” 

 

120 éve 

1901-ben alakult meg a siófoki csendőrőrs. 

 

115 éve 

1906-ban született Péterffy Ida zenepedagógus, zenei író, irodalomtörténész 

 (Hódmezővásárhely, 1906. május 15. – Budapest, 1984. december 26.). 

Tanulmányait a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán végezte. Bartók és Kodály dalainak 

lelkes karvezetője, a Kodály módszer kiváló ismerője és tolmácsolója volt. Írói vénája már 

zenei tárgyú cikkeiben és főként a "Zenei Mozaikok" és a "Kis történetek nagy 

zeneszerzőkről" c. könyveiben tűnt fel. Nyugdíjazása után Pálóczi Horváth Ádám életét 

kutatta. Eredményeiről 2 kötet és 42 cikk tanúskodik. Feltárta az író Kazinczy Ferenccel, 

Csokonaival való levelezését, csillagászati megfigyeléseit. Egyik kezdeményezője volt a 

Szántódpusztai Idegenforgalmi Központ létrehozásának. – Pálóczi Hagyatékának egy 

töredékét – Pálóczi kutatást, összegyűjtött írásainak egy részét könyvtárunk Történeti 

Gyűjteményében őrizzük." A tudásra szomjazók tanítója a művészet és szépség 

megalkuvás nélküli szolgája maradt utolsó pillanatáig. Híven követte Pálóczi Horváth 

Ádám jeles mondását: „Míly édes gyönyörűség a Hazát igazán és munkásan szeretni." 

110 éve 



1911-ben született Dr. Dalló Gyuláné Túróczi Magda zenepedagógus, hegedűművész-

tanár (Korompa, 1911. augusztus 10. – 2005. február). 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. 1933-1940-ig a Győri 

Zeneiskola tanára és a Győri Filharmonikus Zenekar Koncertmestere volt. Siófokon 1941. 

március 1-jén indult meg szervezetten a zenetanítás. dr. Dalló Gyuláné Túróczi Magda, a 

Győri Zeneiskola okleveles hegedűtanára kapott megbízást, hogy zeneiskolát szervezzen. 

Munkájában a község elöljárósága és a Siófoki Dalkör támogatta. Az intézmény a 

Székesfehérvári Tankerületi Főigazgatóság felügyelete alá tartozott. Tanárai kivétel 

nélkül zeneakadémiát végzett pedagógusok voltak. A zeneiskola a háború éveiben kisebb 

megszakításokkal működött, eredményesen látta el feladatát a legnehezebb 

időszakokban is. Az iskola jogutódja az 1971-ben létrehozott Siófoki Állami Zeneiskola 

lett. Szakértelmére itt már nem tartottak igényt. Magas kora ellenére – még 80 évesen is 

töretlen lendületű, aktív tagja volt a fővárosi zenei életnek. Tanítványai közül számos 

országos zenei kiválóság is kikerült. 

 

1911-ben a Siófoki Gazdaszövetség elhatározta mezőgazdasági gépek beszerzését. Ezzel 

előre akarta mozdítani a gazdák korszerű gazdálkodását. 

1911-es részlet a földművelési miniszter jelentéséből: 

„Az üdülők zöldséggel való ellátására Siófok, Tapolca és Révfülöpvolt kiszemelve. Sajnos 

csak Siófokon létesült bolgár kertészeti telep. A Siócsatorna mellett jól felszerelt telep 

élére bolgár vezetőt szerződtettek, aki motorházat és csatornaházat gondozta. Az egész 

telepnek palántaszükségletét nevelte és tanította azokat, kik vállalkoztak egy terület 

művelésére. …” 

 

 

 

 

 

 

 

105 éve 



1916-ban született dr. Viczián Antal orvos-igazgató (Budapest, 1916. október 5.  - 

2000.). 

 1940-ben szerzett orvosi diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1941-től a 

Budapesti I. Sebészeti Klinikán dolgozott. 1968-tól a siófoki kórház első igazgatója és 

sebész főorvosa lett. Személye meghatározó volt a frissen alakult város egészségügyi 

rendszerének megteremtésében. Fáradhatatlanul szervezte a kórházat. 1977-ben vonult 

nyugalomba. Nyugdíjazása után is dolgozott, cikkei, fordításai jelentek meg az Orvosi 

Hetilapban. Jelentős szervező, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként: 

Érdemes Orvos, Kiváló Orvos, Markusovszky-díj, Tegyünk többet Somogyért, Munka 

Érdemrend arany fokozata, Kiváló Munkáért kitüntetéseket kapott; "Siófokért" érem 

kitüntetésben részesült 1982-ben. Dr. Viczián Antalt íróként is ismerhették kortársai. 

Megjelent művei: Meghaltak a Donnál (1989), Vadcsapákon Somogyban (1995) Siófok 

Város Képviselőtestülete Siófok város egészségügyi ellátásáért végzett kiemelkedő 

munkájáért, életművéért Siófok Város Díszpolgára kitüntetést adományozta 1996-ban. 

 

 

100 éve 

1921-ben született Tarr Lajos pedagógus, festőművész (Somogyaszaló, 1921. január 16. 

– 2006. január). 

A középiskolát Kaposváron végezte, majd 1942-ben szerzett diplomát a Nagykőrösi 

Tanítóképző Intézetben. Kántortanítói végzettséget is szerzett, felvételt nyert a budapesti 

Képzőművészeti Főiskolára, de tanulmányait a háború miatt félbeszakította. A 

hadifogságból hazatérve 12-éven át volt körzeti iskolaigazgató, rajztanár. Az 1950-es 

években kiemelten támogatott bábcsoportot vezetett, maga készítve a bábukat, díszletet, 

tanította bábozni a gyerekeket. Sikereit ösztöndíjjal jutalmazták, így dolgozott az Állami 

Bábszínházban is. Nyaranta különböző művésztelepeken alkotott. 1968-tól három éven 

át részt vett a zebegényi Szőnyi István szabadiskolában. Alkotó munkájának meghatározó 

része volt Fekete István íróval történt személyes ismeretsége. A szerző regényeinek 

hőseivel számos alkotásán találkozhatunk. Festőművész rajztanárként, járási 

népművelőként hosszú éveken át szakfelügyelői szolgálatot látott el. A természet, az 

emberek és a múló élmények egyaránt fellelhetők Tarr Lajos festőművész képein.  



A Siófoki Városi Tanács Családi Ünnepeket Szervező Irodájának vezetőjeként ment 

nyugdíjba 1976-ban. Alkotásai Törekiben, a Szilfa Galériában láthatók ma is.  Életműve 

megkapta az Örökségünk – Somogyország kincse elismerést. 

 

1921-ben született Együd Árpád pedagógus, muzeológus (Perőcsény 1921 január 30. – 

Kaposvár 1983. aug. 17). 

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 rózsafűzér-társaságok, az iskolák, a kántorok, az apácák, 

Somogy szent emberei, a búcsúsok és „históriások”, a koldusok életét. Kutatott református 

és katolikus községekben, feltérképezte a zsidó hagyományokat. Lelkes gyűjtője volt a 

cigány folklórnak. 

 

95 éve 

1926-ig működött Fortinger Etel tanár magán polgári iskolája, mikor is az állami polgári 

iskola beindult (az iskola végleges megszervezése 1929. április történt meg). 

1926-ban Balatoni Hajózási Részvénytársaság néven új hajózási vállalatot létesített a 

MÁV. 

 

90 éve 

1931-ben megalakult az Önkéntes Mentegylet. 

1931-ben elkészült a nyári nagy vitorlás kikötő. Ekkor a keleti mólót 200 méterre 

meghosszabbították, feltöltötték a „kikötő-szigetet”, ide klubok épültek. 

 



1931. szeptember 5-én olyan vihar volt Siófokon, hogy a szigeten települt 5 hidroplánt 

összetörte. ekkor kérte fel a Légügyi Hivatal dr. Hille Alfrédot, hogy vizsgálja meg a 

balatoni viharok természetét. Az ő javaslatára Siófokon, Lellén, Füreden és Almádiban 

állítottak fel riasztó állomást (1934-ben). 

1931-ben született Hollósy László fényképészmester (Budapest,1931. április 2. – Siófok, 

1990. június 19.). 

Családjával 1944-ben került Siófokra. A polgári iskola elvégzése után óra- és ékszerész 

szakmát tanult, igazi hivatásának azonban a fényképezést tekintette. A Siófoki Szolgáltató 

KTSZ fényképésze lett. Felvételei megőrizték Siófok és a déli part településeinek 

változását, fejlődését, a régi Siófok hangulatát, a jelentősebb épületeket, eseményeket. A 

háború befejezése után már fotózott. Megörökítette a lebontásra kerülő utcákat, házakat 

az új építkezéseket. Így szinte lépésről lépésre sikerült rögzítenie és dokumentálni Siófok 

fejlődését, építészetének alakulását. 

 

80 éve 

1941-ben megkezdődtek a „Sió felső torkolati művei”-nek munkálatai 

 

75 éve 

1946-tól állami postahivatal működött Siófokon (postahivatal lett az 1867-től működő 

postamesterségből). 

1946-ban állami rendőrőrs működött 

1946-ban folytatni kezdték a kamra és vízelvezető zsilip építését. 

1946-ban megalakult az Országos Idegenforgalmi Hivatal. 

1946-ban megalakult a Földműves Szövetkezet – a későbbi ÁFÉSZ. 

1946. szeptember 21-én, a balatoni hajózás 100 éves évfordulójára emlékeztek a hajósok. 

 

 

 

 

70 éve 



1951-ben járási rendőrkapitányság létesült. 

1951-ben nyílt meg dr. Lukács Károly rendezésében a „Vízgazdálkodási Múzeum” a 

Steinhardt villában (1976-ban lebontották). 

1951-től adott „sárga”, „piros” jelzést a meteorológiai állomás. 

1951-ben megalakult a Szolgáltató KTSZ (1972-től Sió Ipari Szövetkezet). 

1951-ben az Országos Lovas Bajnokságon a Bástya S. E. „Aranyos” nevű lova 204 cm-es 

országos rekordot ugrott. 

 

65 éve 

1956-ban átadták a Balaton Kutató és Viharjelző obszervatóriumot. 

1956-ban alakult meg a kereskedelmi iskola, mely később kereskedő és vendéglátóipari 

szakmunkásképző iskola lett. 

1956-ban új típusú motoros hajókat – alumímiumtestű vízibuszokat kapott a Balaton. 

1956-ban szüntették meg a jégi halászatot. 

1956-ban hunyt el Vitéz Miklós író, színigazgató (Kecskemét, 1888. szept. 21.–Bp., 1956. 

jan. 23.). 

Budapesten, Párizsban, Berlinben járt egyetemre. Az 1910-es évektől a Világ, a Magyar 

Hírlap és a Népszava című lapok munkatársa. 1914-ben a Magyar Színház mutatta be első 

drámáját. Színdarabokat, elbeszéléseket és filmforgatókönyveket is írt. A „Meseautó” a 

kor egyik legsikeresebb magyar filmje volt, mely egy új filmtörténeti korszakot nyitott 

meg 1934-es bemutatásakor. 

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. Az 

épület előtt áll Karinthy Frigyes emlékpadja, ugyanis ebben a házban hunyt el 1938. 

augusztus 29-én. Halála után a panzió többé egyetlen vendéget sem fogadott. 

 

 

60 éve 



1961.  szeptemberben indult be az AFIT XIV. autójavító üzem. Ugyancsak szeptemberben 

indult meg - sok évi szünet után - Siófokon a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat 

telepnek nyomdaipari tevékenysége. 

1961–ben megépült az új szennyvíztisztító telep. 

 

55 éve 

1966-ban beépült a Sorház utca: 6 db 5 lakásos ház készült el. 

1966-ban ünnepélyes nyári tábor nyílt meg a balatonújhelyi állami gazdaságban. A 

táborlakók a gazdaság gyümölcsösében végeztek hasznos munkát és az adódó fürdési 

lehetőséget kihasználva „nyaraltak” is. 

1966. augusztus 6-án Vízi Fesztivál volt Siófokon. a fesztiválon neves ének és 

táncművészek léptek fel. A fesztivál keretében csónak- és vitorlásfelvonulást és 

nagyszabású tűzijátékot terveztek. 

 

50 éve 

1971. július 2-án nyitották meg a forgalom számára az M7-es autópálya Budapest-Siófok 

közötti szakaszán. Sajnos akkor csak a bal pálya készült el. 

1971-ben a kórház parkjában felavatták Varga Imre szobrászművész Tűnt idők című 

alkotását. 

1971. november 6-án Kálmán Imre szülőházának alagsorában pinceklubot nyitott a 

Balaton Táncegyüttes. 

1971-ben átadásra került a Fő utcán 24 állami lakás, a földszinten gyógyszertár kapott 

helyet. 

1971-ben megkezdődött a Sió-parton a 11 szintes lakóházak építése. 

1971-ben közműveket kapott a Foki-hegyi lakótelep. 

1971-ben megkezdődött a művelődési központ építése. 

1971-ben a Kossuth Lajos utcában 1 millió forintos költséggel 75 férőhelyes óvoda 

létesült. 



1971-ben szép környezetben nemrég átadott épületben kezdte el a tanévet az 523. sz. 

Ipari Szakmunkásképző Intézet. 

1971-ben elkészült a MAHART új műhelycsarnoka és egyidejűleg szociális helyiségeket 

is építettek. 

 

45 éve 

1976-ban Dr. Molnár Ferenc kulturális államtitkár felavatta Siófok új intézményét a 

Városi-Járási Művelődési Központot és Könyvtárat. Az ünnepi alkalomból kiállítást 

rendeztek Varga Imre szobrászművész alkotásaiból. 

1976. május 17-én kezdte el működését az állami tűzoltóság. 

1976-ban a városközpontból – Új piactérről - Kilitibe helyezték ki a pulóver piacot. 

1976-ban díszhangversennyel ünnepelte alapításának 100. évfordulóját a Siófoki 

Dalkör. Az alkalomból közel 800 dalos érkezett városunkba hazánkból és külföldről. 

1976-ban megkezdte működését a város hatodik óvodája. Ugyanebben az évben 

megalapozták a 7. és 8. számú óvodákat is. 

1976-ban önálló lett a sófoki zeneiskola. 

1976-ban megszervezték z éjjel-nappali orvosi ügyeletet. 

1976-ban megépült négy ABC áruház. 

1976-ban megépült a 200 vagonos hűtőház. 

 

 

 

 

 

 

40 éve 

1981. május 27-én átadják a Széchenyi István hidat, mely a város legforgalmasabb útjait- 

Tanácsház, Semmelweis, Kandó- köti össze. Hossza 45, szélessége 21 méter. 



1981-ben a város lakói 15 millió forint értékű társadalmi munkát végeztek. 

1981.  szeptember 4-13. között amatőr filmes világtalálkozó volt Siófokon (UNICA ). 

1981-ben a Beszédes Múzeumban Kálmán Imre tiszteletére kiállítás nyílt a zeneszerző 

használati tárgyaiból, műveinek kottáiból. 

1981-ben hunyt el dr. Szalay Dénes sebész (Nagykanizsa, 1902. március 14.- 

Budapest,1981. október 26.). 

 A Budapesti Orvosi Egyetemen végzett, majd a nagykanizsai a kórházban kezdett 

dolgozni. 1931-ben került Siófokra Dr. Lászlófy Sándor belgyógyásszal. Mindketten 

magánorvosként kezdték meg működésüket. 1938-ban magánszanatóriumot alapítottak, 

a Sió-híd közelében,  a mai Vásárcsarnoktól nyugatra.1944-ig állt fenn az épület. 

December 3-án a kivonuló német csapatok felrobbantották mindkét Sió-hidat, s az épület 

is romba dőlt. A háború során Kijevbe került - a Doni-áttörésnél napokon át műtötte a 

sebesülteket. 1943 nyarán leszerelt, de 1944 szeptemberében ismét behívták. Az enyingi 

244. Vöröskereszt hadikórháznak lett a parancsnoka, ahonnan családostól a passaui 

táborba került. A háború után hazatért, de jöttek a meghurcoltatás évei. Ám Szalay Dénes 

nem maradt hűtlen Siófokhoz. Dolgozott az egykori rendelőintézet sebészeként, a MÁV 

ellenőrző főorvosaként, majd nyugdíjas éveiben a Beszédes József Vízgazdálkodási 

Múzeum teremőreként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981-ben hunyt el Faragó Ákos grafikus, karikaturista (Budapest 1903. 

– [Siófok?,1981.). 



Faragó József, ismert festőművész, grafikus és karikaturista gyermekeként születetett. 

Édesanyja korai halála miatt a család szétesett, a gyermek árvaházba került. Iskoláit 

Pesten végezte. Csók István tanítványaként a Képzőművészeti Főiskolára járt. Később 

tanulmányútra Berlinbe került, majd Bécsbe, ahol „sajtórajzoló” (karikaturista) lett. 

Rajztudásával kabarékban, mint műsorszám szerepelt. A háborúból súlyos betegen 

szerelt le. Felépülése után, 1949-től „gyorsrajzoló” karikaturistaként a Varieté színpadán 

lépett fel, később a televízió „Élő Újság” című műsorának szereplője volt.  

Nyaranta párizsi mintára Siófokon gyorsrajzoló karikaturistaként dolgozott. 1964-ben 

végleg Siófokon telepedett le, s itt élt haláláig. 

 

35 éve 

1986.  június 12.-én volt az új zsinagóga avatási szertartása, melyet az országos főrabbi, 

Dr. Schőner Alfréd vezetett. Az épületet a Pécsett élő Kovács Sándor építészmérnök 

tervezte. 

1986. július 1-én irodát nyitott a Hungária Biztosító, melyet az tett lehetővé, hogy 

jogszabály alapján megszűnt az Állami Biztosító monopóliuma. 

1986.  júliusban Nemzetközi Interpop Fesztivál színhelye volt Siófok. 

1986-ban Ásványmúzeum nyílt a Kálmán Imre sétány 10. szám alatt. 3000 db-os 

gyűjtemény a Kárpát-medence ásványai mutatja be.  

1986. szeptember 25.-én ünnepélyes keretek között átadták a Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Iskola új épületét. A tantermekkel együtt tornaterem, tankonyha és 

tanétterem is készült. 

1986-ban elkészült a VOLÁN pályaudvar. 

1986-ban a Siófoki Városi Tanács V. B. megbízásából a SOMOGYTERV készítette a 

városközpont rekonstrukciós részletes rendezési tervét. A meghirdetett pályázatra 14 

érvényes pályamű érkezett. 

 

1986-ban hunyt el Jelinek Pál autószerelő, tűzoltóparancsnok (Töreki, 1897.08.21.- 

Siófok, 1986.07.24.). 



Lakatosműhelye a mai Kele utca elején állt. A Siófoki Önkéntes Tűzoltó Testület 

alparancsnokaként, 1938-ban vette át a parancsnokságot. A háború kitörése után katonai 

szolgálatra vonult be. (Mikor a front Siófok felé közeledett, a község vezetői a tűzoltó- és 

a mentőautóval menekültek Siófokról. A több megmaradt felszerelés megsemmisült, a 

tűzoltóság megszűnt.) Túlélte a háborút, s 1945 novemberében az irányításával 

kezdődött meg a tűzoltóság újjászervezése. (Az ínséges időkben pl. két kerékpárt alakított 

át tűzoltói szolgálatra – egyiken állványcső és tömlő, a másikon sugárcső és tömlő nyert 

elhelyezést.) 1956-ban a községházát a tűzoltószertárral és az őrszobával 

együtt  lebontották, az eszközök Jelinek Pál udvarán és a műhelyében kaptak helyet. A 

siófoki önkéntes tűzoltók parancsnoka volt negyvennégy évig. Az akkoriban híres Lajos-

brigád tagja volt. A héttagú vonulós rajban öten hallgattak Lajos névre – innen az 

elnevezés. Közismert volt gyorsaságuk és ügyességük. Az 1944-es nagy magtártüzet 

rekordgyorsasággal eloltották. Az 1947-ben keletkezett kenyérgyári tűz során a 

kezdetleges és hiányos felszerelésük ellenére, a régi feljegyzések szerint 35 perc alatt 

megfékezték a lángokat. Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megszűnése után egy ideig a tűzoltó 

szertárt gondozta. 
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1991. július 4-6. között az Európai Tanács „Természetes és épített környezeti bizottsága” 

Siófokon tartotta ülését. A rendezvényre 24 országból érkeztek szakemberek. 

1991. július 6.-án emlékoszlopot avattak a Jókai parkban a Soli Deo Glória református 

diákszövetség megalakulásának 70. évfordulója alkalmából. Az alkotást Andrássy Kurta 

János szobrászművész készítette. 

1991-ben Fészek Áruház nyílt a TŰZÉP területén. 

1991. augusztus 5-én kezdték el árusítani a BALATEL Rt. részvényeit. Az ország első 

telefonos részvénytársasága Siófokon alakult meg. A város és térsége telefonhálózatának 

fejlesztését tűzte ki célul.   

1991. augusztus 17-én színész-újságíró labdarúgó mérkőzést /SZUR/ játszottak 

Siófokon. Ez volt az első alkalom, hogy a népszerű rendezvényt nem a fővárosban 

tartották. 



1991. szeptember 1-től új, 130 fős kollégiumot vehettek birtokba a városban tanuló 

középiskolás diákok az Erkel Ferenc utcában. 

1991-ben a Ferences Szegénygondozó Nővérek kezdték el tevékenységüket a Kele út 23. 

szám alatt. Az épületet az önkormányzat biztosította és gondoskodott a fenntartásáról is. 

1991. szeptember 20-án a 2. sz. Általános Iskola a „legnagyobb magyar, Széchenyi István 

nevét vette fel. Az ünnepséget követően az iskola aulájában emléktáblát helyeztek  

1991. szeptember 29-én ünnepélyes keretek közt adták az új, a kor  követelményeinek 

megfelelő tűzoltólaktanyát. Ezt követően avatták fel Varga Imre szobrászművész Szent 

Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét ábrázoló alkotását. 

1991. október 21.-én a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola Krúdy Gyula nevét vette 

fel. 

1991-ben hunyt el dr. Zákonyi Ferenc (Romonya 1909. aug. 28.- Balatonfüred 1991. 

május 29.) 

Két esztendős korában került Siófokra. Középiskoláit Pécsett végezte, két doktorátusát 

jogból és államtudományi ismeretekből szerezte meg. 1945-ben Siófok főjegyzője lett. 

1947-ben ő hozta létre az ország első Idegenforgalmi Hivatalát Siófokon. 

Kiadta a háború utáni első helyi idegenforgalmi prospektust - cseh, német, lengyel és 

magyar nyelven. Patrónusi tevékenységének köszönhető, hogy ezen időszakban számos 

művelődési mozgalom indult, irodalmi- és művészeti bizottság alakult, megnyílt a 6000 

kötetes könyvtár, művelődési előadás sorozatok, művészi és történelmi értékű bemutatók 

emelték az országos közvélemény fókuszába Siófokot. Javaslatára szerveződött meg a 

településen a Balatoni Népfőiskola, mely az ország egyik szabad művelődési központjává 

fejlődött rövid három év (1946-49) alatt. Az ő kezdeményezésére csatolták vissza 

Siófokot Somogy megyéhez, ezzel megteremtve a várossá fejlődés lehetőségét. 

 

 

Mindent megtett azért, hogy Siófokból kiemelkedő kultúrváros szülessen a Balaton 

partján. 1951-ben igaztalan vádak alapján állásából felfüggesztették. Ezt követően 

családjával együtt Balatonfüredre távozott, s ott az Idegenforgalmi Hivatal vezetője volt 

nyugdíjazásáig. Félszáz útikalauzt írt és szerkesztett. Siófok város képviselőtestülete 



életműve elismeréseként Siófok Város Díszpolgára kitüntetést adományozta dr. Zákonyi 

Ferencnek 1991-ben. 
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1996. februárban a nagy hó miatt beszakadt a Városi Tanuszoda teteje, ezért az épületet 

teljes egészében lebontották. 

1996. szeptember 9-én tartották a tanévnyitót a Kodolányi János Főiskola kihelyezett 

tagozatán Siófokon. A képzés 52 hallgatóval indult. Az esemény oktatástörténeti 

jelentőségű volt, hiszen addig a városban nem volt felsőfokú képzés. 

 

1996. október 13-án volt a Ripszám János által tervezett új római katolikus templom 

alapkő letétele a Darnay téren. 

1996. november 15-én Siófokon tartották a Virágos Magyarországért verseny díjkiosztó 

ünnepségét, a város kategóriában Siófok lett az első. 

1996-ban hunyt el dr. Gáti István a város egykori tanácselnöke (Zics,1929. március 16. 

–Zics, 1996.). 

1954 óta a közigazgatásban dolgozott. Zics nagyközségben tanácselnök, a tabi járásnál 

járási vb.-titkár, majd járási tanácselnök. 1970-1989-ig a Siófoki Városi Tanács 

tanácselnöke. Neve és munkássága egybe forrt a tényleges várossá fejlődéssel. A város 

arculatának formálásában, gazdasági alapjának megszilárdításában, az idegenforgalom 

fejlesztésében jelentős érdemeket szerzett. A rendszerváltás után Siófok 

kezdeményezésére újjáalakult Balatoni Szövetség első elnöke volt 1989-1990-ben. 
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2001. január 1-jétől új épületben működik a Munkaügyi Központ a Bajcsy-Zsilinszky út 

végén, a régi malom helyén. A területet az önkormányzat ingyen biztosította. 



2001. április 24-én Dr. Paskai László érsek szentelte meg a Kele utcában a 

szegénygondozó nővérek felújított épületét. 

2001. június 17.-26. között rendezték a Világ legerősebb Emberei Csapat Olimpiát. 

2001. június 29-én adták át a Fő u. 45. szám alatti beruházást. Az épületben 11 

üzlethelyiséget és 23 lakást alakítottak ki. 

2001. július 22-én adták át a Sió-parti kerékpárút városi szakaszát. 

2001. augusztus 18-án volt a Kodolányi János Főiskola felújított épületének az átadása. 

2001. augusztus 25-én rendezték a Műrepülő EB a Siófok-Kiliti repülőtéren. 

2001. szeptember 2-án új épületben kezdte a tanévet a Művészeti Iskola a Sió-parton. 

2001. október 15-én adták át az Idősek Otthonát a kórház mögött. 

2001. december 18-án a Küszhegyi utcában 52 lakást adtak át a fiatal házaspárok részére. 

2001-ben hunyt el dr. Fodor János jogász, idegenforgalmi szakember, a SIOTOUR 

egykori igazgatója (1932. február 1. –Siófok, 2001. április 25.). 

Jogi egyetemet végzett Pécsett. 1954. április 1-jétől a Somogy Megyei Tanács 

Idegenforgalmi Hivatalának siófoki irodavezetője volt. Vezetése alatt, a kezdetben három 

fős kis helyi iroda fokozatosan Somogy megye legnagyobb intézményévé nőtte ki magát, 

kempingekkel, utazási irodákkal, kiterjedt fizetővendéglátással, egyre bővülő számú 

szálláshelyekkel. 1965-ben egyik alapítója volt a Magyar Camping és Caravanning 

Clubnak, évekig alelnöke a Magyar Utazási Irodák Szövetségének. A Balatoni Intéző 

Bizottságnak – újjáalakulásától, 1957-től több éven át főtitkár helyettese volt. Tevékeny 

és szakmailag sikeres életútját különböző kitüntetésekkel ismerték el.  1999-ben Siófok 

Város Önkormányzata Siófokért kitüntetését vehette át 

 

 

2001-ben hunyt el Szapudi András író, esszéista, publicista. (Győrsövényház, 1939. aug. 

30. – 2001. szept. 18.). 

1957-ben, a soproni gimnáziumban érettségizett. 1958-ban, a győri tanítóképzőben 

szerzett tanítói, 1964-ben Budapesten újságírói, 1971-ben a pécsi tudományegyetem 

magyar–történelem szakán tanári oklevelet. 1962-től 1969-ig a Kisalföld (Győr) 

munkatársa. 1969–1971-ben az Ifjúsági Magazin rovatvezetője. Az 1971–1976-os 



években a Kisalföld főmunkatársa, rovatvezetője. 1976 és 1991 között a Somogyi Néplap 

(Hírlap) szerkesztője, főmunkatársa, szerkesztőségvezetője, közben a Siófoki Hírek című 

városi lap főszerkesztője. 1992-től 1995-ig a Hazánk című irodalmi, kulturális folyóirat 

főszerkesztője, veszprémi és siófoki tudósítója. 1995-től szellemi szabadfoglalkozású. 

1986-ban Somogy megye művészeti díját, 1997-ben Siófokért kitüntetést és díjat kapott. 
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2006-ban június elejére vállalkozói összefogással megújult a Petőfi sétány. 

2006. augusztus 7-9. között több jelentős beruházás adtak át: 

 - Szent Miklós parkot a művészeti iskola előtt Varga Imre Bartók Béláról készített 

szobrával, 

 - megújult Jókai parkot benne Varga Imre a kocsiban ülő Jókai szobrával, 

  - a római császárról elnevezett Galerius Városi Fürdőt, 

 - Varga Tamás: Könnyek kútja c. alkotását a Millenium parkban az 1956-os forradalom 

siófoki áldozatainak emlékére, 

- augusztus 16-án túrával egybekötve a Sió-parton 10 km hosszan megépült kerékpárutat, 

-  szeptember 15-17. között volt Fő tér avatója, 

-  év végén adták át a Casa Perla Hotelt. 
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2011-ben szezon nyitására megújult a siófoki Nagystrand. A beruházás költsége 400 

millió forint volt. 

2011. november 25-én volt az új könyvtár megnyitó ünnepsége. 

 

 

5 éve 

2016.  február 1-jén adták át a felújított rendelőintézetet. 

2016.  év elején átadták a felújított mentőállomást. 

2016. június 24-én adták át a Béke parkban az FGXTREME névre keresztelt sportpályát.  

(Gördeszkások, görkorcsolyások, BMX-esek és rolleresek használhatják éjjel-nappal). 



2016. augusztusban adták át a Kiss Szilárd Sportkollégiumot. 

2016.  augusztus 30-án Somogy megyében elsőként nyitott üzletet a ropogós csirkék 

koronázatlan királya, a KFC.      

2016.  szeptemberben a Gábor Dénes Főiskola képzést indított Siófokon. 

2016-ban az év nagy beruházása volt a Tanácsház út felújítása a Dózsa és a Sió utak 

között. 

Forrás: Siófok településtörténete / összeáll. Kenedy Ferenc, 1993;  

Tanácstagi tájékoztató a Siófoki Városi Tanács tagjai részére;  

Siófoki Hírek;  

BRTKK Történeti Gyűjtemény – honlap/ 


