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Bevezető – köszöntő / Introduction – greeting
Úgy tartják, a vonzó úti cél olyan, mint a szép nő. S ha így van, akkor Siófok és környéke leginkább egy
életteli, vidám és szerethető nőhöz hasonlítható.
Városunk területe, amit már a rómaiak is kedveltek és laktak, csakúgy, mint a déli part egésze, a vasút
megjelenése után vált népszerűvé. 1891-ben itt alakult meg a Balatoni Fürdő és Szálloda Részvénytársaság a tömegturizmus előnyeit jól használó város tipikus hazai modellje lett. Siófok a XIX. század utolsó
évtizedére a kor fogalmai szerint nyüzsgő fürdőhellyé vált, vendégszámában a XX. század első évtizedére
megelőzte az akkor még kissé ódivatúnak tűnő Füredet. A fejlődés a XXI. században új lendületet kapott,
így mára egy modern, folyamatosan fejlődő város képe fogadja az idelátogatókat, akik korosztálytól függetlenül megtalálhatják szabadidejük eltöltésének legmegfelelőbb módját. Egész éven át igénybe vehető szolgáltatások széles sora teszi lehetővé, hogy ne csak a fürdőzés legyen csábító, az aktív szabadidő-eltöltésre
vágyók a kerékpározás, természetjárás, lovaglás, a vízi és az extrém sportok közül választhatnak, a kultúra
iránt érdeklődőket pedig számos galéria és színes programkínálat várja az év minden szakában.
Nem is csoda tehát - a nyári időszakban pedig különösképpen érthető -, hogy hazánk egyik legkedveltebb
úti célja épp Siófok. A város a Balaton-part legnagyobb szálláshelykínálatát nyújtja; négy- és háromcsillagos szállodák, panziók és magánszálláshelyek várják a vendégeket. 2014-ben közel 1 millió vendégéjszakát
számláltak, és ezzel Siófok a leglátogatottabb magyar települések egyike.
A gondozott környezet, a vendégekről való profi gondoskodás, az igényeket messzemenőkig figyelembe vevő
programkínálat, a színes szolgáltatáspaletta számunkra a legfontosabb érték, amely garantálja, hogy ha
Ön Siófokra érkezik, megtalálja majd, amit keres.
Hoffmann Henrik
elnök
Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
Since the construction of the Southern Railway, tourism has been flourishing in Siófok. From that event, in
the last 150 years the town has become one of the most well-known tourist destinations. By now Siófok has
the greatest and biggest variety of accommodation all over the region, around Lake Balaton. Several three
and four star hotels as well as pensions and private accommodation welcome the visitors coming to Siófok.
In 2014 guest-nights almost reached 1 million in Siófok, this number shows that the town is popular amongst
tourists.
Throughout the year wide range of services is waiting for the visitors. Siófok and its surroundings are not
just a relaxing place for those who like Lake Balaton, but guests who wish to spend their time actively have
the opportunity to rent a bike and cycle around the lake, go on a walking or hiking tour in the nature, enjoy
horse riding or the extreme water sports too.
Henrik Hoffmann
president
Tourism Association of Siófok
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Történeti visszatekintés

292.

Galerius római császár a jelenlegi Siófok területén zsilipet építtetett.

		This area was already inhabited in the Roman times. The Roman emperor, Galerius ordered to
build a sluice on Lake Balaton. „Lacus Pelso” is the Roman name of the lake.

1137.	Fuk, mint falunév megjelenése (a Siófok szóösszetétel 1790 óta ismeretes).
		Fuk was the name of the village in 1137. Siófok, as the name of the settlement is known since
1790.

1705.	II. Rákóczi Ferenc fejedelem, a mai címer alapjául szolgáló pecsétet adományozott Fok falunak.
		Ferenc Rákóczi, II, prince of Transylvania, gave a seal to Fok, upon which the current coat of arms
of Siófok was formed.
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1736.	Felépült a barokk stílusú plébániatemplom. (A ma látható templomot az eredeti átépítése után
1903-ban szentelték fel.)
		The parish church was built in Baroque style. The church was rebuilt and got consecrated in
1903.)

1846.	Megalakult a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság; a Kisfaludy kerekesgőzöst vízre bocsátották.
		The steamship company of Lake Balaton was founded in 1846. People can travel on Kisfaludy
ship since 21 September 1846.

History of Siófok

1861.	Forgalomba helyezték a Déli Vaspályatársaság Buda-Nagykanizsa közötti vasútvonalát.
		

The railway between Buda and Nagykanizsa was opened.

1863.

Siófok vasúti megállót kapott.

		

Siófok became a stop for the trains.

1893.	Ünnepélyes keretek között megnyitották az új fürdőtelepet. A Belügyminiszter a fürdőtelep
részére a „gyógyfürdő” elnevezés használatát engedélyezte.
		Opening ceremony was held for the new premises. Later a bath house was built on the territory,
surrounded by the lake.

1968.

Siófok várossá vált.

		

Siófok received the rank of town.

FÜRDŐÉLET – A HŐSKOR
Kosztolányi Dezső, 1932-ben a Kis történetek a strandról c. Pesti Hírlapban
megjelent jegyzetében ezt írja:
„Egy másik nő keserűen panaszkodik a rendőrség szigorúsága miatt.
– Hát nem képtelenség – mondja –, hogy örökké zaklatják az embert. Nem engedik meg a vállpántok leengedését, csakis erkölcsös trikóban. Ez sehol a világon nincs így. Csak nálunk ilyen maradiak az emberek.
Már éppen ellen akarjuk vetni, hogy bizony ez csaknem minden országban így van, Olaszországban csendőrök keringenek a part mentén, hogy ellenőrizzék a fürdőző közönséget, Bajorországban, Németország sok
városában is fölöttébb szigorúak ebben a tekintetben, nem említve a holland tengeri fürdőket – de ebben
a pillanatban tekintetünk a panaszkodó hölgy fürdőtrikójára téved, s elhallgatunk. A méltatlankodó hölgy
trikója ugyanis hátul derékig ki volt vágva, elöl csupán egy nyakba vetett, keskeny pánt tartott egy tenyérnyi részecskét, s az egész ruha olyan kevés anyagból állott, annyira csak a legszükségesebbre szorítkozott,
hogy annál lengébben a legteljesebb szabadság mellett sem fürödhetett volna. Úgy ült ott, mint eleven cáfolata annak a vádbeszédnek, melyet mondott.”
1932. július 19., kedd, 7. old.

Life on the beach – glorious times
A magyar tenger déli partján nem volt mindig szokásban a combok, alig fedett keblek látványa, sőt, a
fürdőzést is először jobbára a haszonállatoknak tartogatták. A heti egyszeri lábmosás és a havonta legfeljebb egy-két alkalommal történő tisztálkodás ’illemtanától’ a polgárosodáson keresztül vezetett az út
addig, hogy az ember saját higiéniáját fontosnak tartva, majd életformáját
megváltoztatva a fürdést jónak, sőt, modern értelemben vett szabadidős
tevékenységnek tartsa. Míg Wesselényi Miklós gróf 1836-ban, az Anna-bált követően Füred és Tihany között átúszta a Balatont, és ezzel
„A szá
máig tartó hagyományt teremtett, a strandolás csak a 19-20. század
zadvé
fordulójára terjedt el mint kedvelt időtöltés. Mindeközben fürdőhápolgár
g
i
ság ál
zak épültek, az otthonokba a lavórok és vizes kancsók helyére fürta
csak a
kkor f lában
dőkádak kerültek, úszómesterek, speciális fürdőöltözetű urak és
ür
ha bet
hölgyek jelentek meg a parton, a helyi lakosság és a tóra lehajtott
eg vol dött,
t
,
állatok nem kis megrökönyödésére. A strandolást aztán a századv
ag
ha nő
sült.” y
fordulón született nemzedék tartotta elsőként valódi nyári szabadidős tevékenységnek.

(Márai

Sándo

r)

MODERN FÜRDŐÉLET – STRANDOK, FÜRDŐK MA
A tisztes gatyák és kötött alsóneműk kora jó ideje lejárt a Balatonon is. Alaposan megváltozott a világ.
A több, mint 150 éves múlttal büszkélkedő Siófok és környéke rengeteg lehetőséget kínál mindazoknak,
akik a fürdőzés, a víz nyújtotta élményeket keresik. A gyermekek örömére élményelemek sokasága, csúszda- és kalandparkok nyitották meg kapuikat, a kikapcsolódni vágyók a vízpart közvetlen közelében találhatnak kedvükre való szórakozást, a környék kisebb strandjain pedig elbújhatnak azok is, akik néha szívesen húzódnak félre a jókedvű fürdőzőktől. Siófok város közigazgatási területéhez ma 17 km-es balatoni
partszakasz tartozik. Változatosan kialakított füves területek, sétányok, gyermekjátszóterek, napozásra,
pihenésre, strandolásra és játékra alkalmas területek várják a kikapcsolódásra vágyó vendégeket.
A 17 km long coastline belongs to the administrative unit of Siófok. Besides the paying beaches, there are
various grassy areas close to lake which are suitable for relaxing and sunbathing (free beaches).
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A Galerius császárról elnevezett Élményfürdő és Wellness Központ a római fürdők hangulatát idézi.
Az élményfürdőben kül- és beltéri termálmedence nagyberényi termálvízzel, élménymedence csúszdával,
tanmedence, gyermekmedence és pezsgőfürdő várja a látogatókat, valamint egy 88 méter hosszú óriáscsúszda ígér különleges kalandokat. A fürdő szolgáltatásai között megtalálhatóak: szaunavilág, sókamra,
jakuzzi, illetve különbféle keleti masszások vehetők igénybe.
The Galerius Spa and Wellness Center was named after the Roman emperor, Galerius. The spa provides the
atmosphere of an antique Roman bath. The Spa welcomes the guests with an indoor and an outdoor pool,
where the thermal water is from Nagyberény, an adventure pool with a slide, a swimming pool, a children
pool, a jacuzzi and an 88 meter long giant slide give special adventures. Moreover, sauna, salt room and various types of massages are offered by the wellness center.

Life on the beach today – beaches, bathes

Balaton-parti Kft. / Balaton Beach Ltd.
H 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. +36 84 310 327 • +36 84 311 753
www.balaton-beach.com • info@balaton-parti.hu • www.balaton-parti.hu
Galerius Élményfürdő és Wellness Központ / Galerius Spa and Wellness Center
H-8600 Siófok, Szent László u. 183. • +36 84 506-580 • Fax: +36 84 506-579
www.galerius-furdo.hu • sales@galerius-furdo.hu
Tamási Termálfürdő (Siófoktól 40 km-re / 40 km from Siófok)
7090 Tamási, Hársfa u. 3. • +36 74 470 437 • +36 20 290 70 20
www.tamasifurdo.com • info@tamasifurdo.com
Igali Gyógyfürdő (Siófoktól 55 km-re / 55 km from Siófok)
7275 Igal, Rákóczi tér 30. • +36 82 573 059 • +36 82 573 058
www.igal.hu/Gyogyfurdofurdo • furdo@igal.hu
Csiszta Fürdő (Siófoktól 60 km-re / 60 km from Siófok)
8695 Buzsák, Csiszta Fürdő • +36 30 503 9612
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KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Népművészet

Balatonendréd
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Balatonendréd 1400 lelkes község, a Balaton déli partjától 5, Siófoktól 15 kilométer távolságra. Első írásos említése 1082-ből származik. Nevét templomának védőszentjéről, Szent Andrásról kapta. A veszprémi
majd a fehérvári káptalan birtoka is volt. A település, egykori várával együtt a 16. század közepén került
török uralom alá. A hódoltság korának emlékét dűlőnevei őrzik: Duda hegyen volt a török bég mulatóhelye,
a Rózsa hegyen pedig rózsakertje. A török kor után a megfogyatkozott lakosság pótlására német telepesek
érkeztek a 18. században. A copf stílusú római katolikus temploma 1744-ben épült az enyészetté lett vár
helyén. A református templom az 1790-es évek elején épült. 1908-ban Kájel Endre református tiszteletes
és felesége honosította meg a csipkekészítést a településen. Néhány év alatt európai hírnévre tett szert az
endrédi csipke. A csipkeverést ma is oktatják az általános iskolában.
Érdekes látnivaló a Duda-hegy oldalában található „Barát-lik”, valószínűleg a tihanyi apát dézsmaszedő
pincéje volt, a török időkben a lakosságnak szolgált menedékül, később a híres betyárnak, Patkó Bandinak
lehetett búvóhelye.
Karnyújtásnyira a zsúfolt, nyüzsgő Balaton-parttól nyugalom és csend fogadja az idelátogatót.
A small municipality that lies 15 kilometers from Siófok is Balatonendréd. In the 16th century the territory
became the part of the Ottoman Empire. Later in the 18th century, German settlers came to the area in order
to enlarge the population. A beautiful Roman Catholic church was built in 1744. In the beginning of 1790s a
reformed church was also constructed. Thanks to Endre Kájel and his wife, lace making has become a tradition in Balatonendréd.

Trips around the region
Nevezetességek: Attractions
Római katolikus templom (Szabadság tér 11.) /
Roman Catholic church (Szabadság square 11)
		Az egyhajós, késő barokk templom 1772-ben, tornya 1821-ben épült. Berendezése, főoltára, gyóntató- és szószéke, orgonája XVIII. századi, rokokó formákkal. Klasszicista stílusú mellékoltára a XIX.
század első feléből származik. A templom védőszentje Szent András.
		

 he patron saint of the church is St. Andrew. The church itself is a baroque church, but other architecT
tural styles can be discovered, such as Rococo and the Classical style.

Református templom (Kossuth u.) / Reformed – Calvinistic church (Kossuth str.)
		A református templomot 1790 körül emelték, majd közel száz év múlva felújították. Szürke falait
magas fenyők veszik körül, bejárata és tornya a többi somogyi településhez hasonlóan a „türelmi
rendelet” miatt az utcával ellentétes oldalra épült. A templom ónkupái az iparművészet remekei.

Az endrédi csipke (Kossuth u. 30.) /
	The famous lace from Balatonendréd – Lace house

Tipp

		A Kájel Csipkeházat Kájel Endre református tiszteletes gyermekei hozták létre édesapjuk, az endrédi csipke meghonosítójának emlékére. A múzeumban több mint két szobára való, 80 féle csipke
van tablókon, vitrinekben elhelyezve. A gyűjtemény Magyarországon egyedülálló, az itt látható
csipkék csaknem egy évszázad termékei. Gyakori minta a pókos, a virágos, a tulipános, a szegfűs
és liliomos. Az Európa-szerte híres csipke 1908-22 között élte fénykorát. A Csipkeház hitelesen
mutatja be a helyi csipkeverés múltját és változásait.
		The lace house is in Kossuth str. 30, where more than 80 different wonderful lace products are
available for the visitors. This collection is unique in Hungary, patterns like spider, tulip, carnation
and lily are common.

!
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Siójut
Siójut Siófoktól délre, a Sió csatorna mellett fekvő község. A régi Jut a mai településtől délre terült el, az
ott lévő római kori hadiút átkelője mellett. Jut település neve honfoglalás kori. Árpád egyik fiát Jutasnak
hívták; az ő szállásterületéhez tartozott a település környéke is. Az első hiteles adatot 1229. évben II. Endre
király okmánya említi. A török időkben az endrédi járáshoz – nahiéhez - tartozott Jut. Adóztak töröknek,
magyarnak egyaránt.
Az 1680-as években a lakosok a Sió mocsaraiba, a közeli erdőkbe menekültek, majd az ellenség elvonulása
után a mai faluhely környékén építettek földbevájt kunyhókat maguknak. Az enyingi Török család, mint
Jut földesura az 1600-as évek elején áttért a református hitre. Jobbágyaitól is ezt követelte meg. Három református templom építéséről tudunk a maival azonos helyen. Az első sövényből épült 1715-ben, a második
sárfalból nádtetővel 1785-ben, a mai pedig toronnyal 1833-ban.
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Árpád, who was the head of the confederation of the Hungarian tribes (9th c.), had a son who owned the
area around Jut. His name was Jutas that is where the name of the village comes from.

Nevezetességek: Attractions
Református templom (Petőfi Sándor u.) / Reformed – Calvinistic church (Petőfi S. str.)
	Klasszicizáló késő barokk épület 1830-ból. Berendezése szintén a XIX. század első feléből származik.

Faluház (Petőfi Sándor u.) / House of the village (Petőfi S. str.)

Tipp

		A Faluházban a közösségi rendezvényeknek helyet adó terem mellett egy helytörténeti gyűjteményt is berendeztek. Az egyik teremben a Sió menti vízparti élet eszközeit mutatják be. Itt a
csáklyától, a halászhálón, horgokon át a nádvágóig minden megtalálható. A másik két helyiség
a néprajzi értékeket rejti: mindennapi háztartási eszközöket, dísztárgyakat, kenderfeldolgozás
módját, termékeit. A négy terem egyikében az iskolai színjátszó kör bábjait, s az elismerő okleveleket állították ki. A Katica Bábcsoport hírnevet szerzett magának az országban, 1978-1992-ig
száznál is több előadást tartottak. A félszáz botbáb között megtalálhatóak a hagyományos falusi
szereplők, a szegénylegény, a bíró, a földesúr, a juhász és a barát is.
		Various collections about Siójut can be found in this building, for instance about the local history
and ethnographic values.

!

Trips around the region

Som
Siófoktól 13 kilométerre délkeletre fekszik Som, a 65-ös főút mentén.
Som község a som növényről kapta elnevezését: somban bővelkedő helyet jelent. A kutatások azt bizonyították, hogy a község területe már az őskorban is lakott, később a Tibold-nemzetség ősi birtoka volt. Első
írásos említésével 1229-ben találkozunk. Az 1571-72. évi török kincstári adólajstrom szerint 21 adózó házzal van felvéve, később azonban a török portyázások és a rendszeressé váló végvári harcok színterévé válik
a település. 1715-ben mindössze 10 adózó házról készült az összeírás. A XVIII. században szőlőhegye tette
híressé Somot; 33 család bérelt itt szőlőskertet. Som községben született 1867. május 6-án Iványi-Grünwald Béla festőművész. A község híres szülöttje tiszteletére emlékművet állított 1998-ban, majd 2007-ben
emlékszobát hoztak létre.
Som (in English cornus) is a woody plant after which the village got its name.

Nevezetességek: Attractions
Római katolikus templom (Ady E. u. 32/a) / Roman Catholic church (Ady E. str. 32/A)
		A barokk stílusú templom 1757-ben épült. Berendezéséből a padok barokk, a szószék rokokó, a
főoltár pedig késő barokk alkotás. Orgonája kora klasszicista a XIX. század elejéről. A templom
oltárképét Dorfmeister tanítványa, Schalter készítette. A templom jellegzetessége a főhomlokzaton
található fatorony.
Iványi-Grünwald Béla emlékkiállítás (Ady Endre u. 35/a) /
	Commemorative exhibition of Béla Iványi-Grünwald (Ady Endre str. 35/A)

Tipp
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		Iványi-Grünwald Béla festőművész 1867.május 6-án született Somban. A nagybányai művésztelep egyik alapító tagja. A Mintarajziskolában Székely Bertalan növendéke volt, majd Münchenben
és a párizsi Julian Akadémián tanult. 1896-tól Nagybányán a realista tájak és jelenetek egész so-

!

KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Népművészet
rát festette. Része volt a nagybányai iskola megalapításában és célkitűzéseinek propagálásában.
1906-tól megváltozott stílusa, a realista plein air törekvéseket dekoratív, stilizáló, szecessziós
kísérletei váltották fel. 1907-ben a kecskeméti művésztelep vezetője lett. Az I. világháború után
tavasztól őszig Balatonlellén az alföldi festők stílusával rokon, egyszerű előadású, valósághű tájképeket festett. 1940-ben halt meg Budapesten. Som 1998. május 6-án emléktáblát avatott fel a
művész tiszteletére (az Ady Endre utca és a Petőfi Sándor utca találkozásánál), 2007-ben pedig a
közösségi házban emlékszobát rendeztek be.
		Béla Iványi – Grünwald was a Hungarian painter, a leading member of the artists’ colony in Nagybánya and a founder of the artists’ colony in Kecskemét. He was keenly aware of the various currents of modernism that developed during his career. He was influenced by French naturalism.

Helytörténeti kiállítás: (Ady E.u.35/a) / Exhibition about Som (Ady E. str. 35/A)
		A közösségi házban rendezték be a helytörténeti kiállítást, régi népi használati tárgyakból, eszközökből.
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Szántód
Szántód Siófoktól 13 kilométerre fekszik a Tihanyi-félszigettel szemben. A település nevét először az 1055ben kelt Tihanyi alapítólevél említi „koku zarma” néven. Szántódon található a déli part egyetlen révkikötője, mely Tihany felé biztosítja az összeköttetést. II. Endre 1211-es birtokösszeíró levelében szerepel a
rév kifejezés. Az átkelőt később II. József a királyi kamara felügyeletébe helyezte, majd a XX. század elején
Somogy vármegyéhez, később pedig a Balatoni Hajózási társasághoz került.
Szántód is the only village on the southern side of Lake Balaton where ferries departure to the other part of
Balaton, to Tihany.

Trips around the region
Nevezetességek: Attractions

Tipp

!

Szántódpuszta (7-es főút) / Szántódpuszta, the actual puszta
		Az 1055-ben kelt Tihanyi alapítólevélben említett Szántódpusztát I. András király adományozta
a tihanyi apátságnak több más birtokkal és ménessel együtt. A török uralomig a puszta folyamatosan lakott hely volt. Egy 1609-ben kelt úrbéri összeírás azonban lakatlannak említi. 1715-ben
már 6 háztartást említenek az írásos emlékeink. A XVIII. század első felében a tihanyi apátság
magyar és idegen nyelvű telepesekkel népesítette be. 1787-90 között a puszta bérlője volt a kor
híres polihisztora, Pálóczi Horváth Ádám.
		Szántódpuszta ma is látható képe a XVIII. század végén és a XIX. század elején alakult ki. Épületeit ez időben emelték. Ezek között megtaláljuk a kápolnát, a kúriát, a cselédlakásokat, a magtárat, pajtákat és több más, a gazdálkodásban használt kisebb-nagyobb épületet. A már említett
kápolna Szent Kristóf tiszteletére lett felszentelve, mai alakját 1820-ban nyerte el. Szántódpuszta
1945-ig maradt az apátság birtoka, ez után a helyi termelőszövetkezet kezelésébe, majd tulajdonába került. 1975-ben vált állami tulajdonná, s ekkor kezdődött meg épületeinek felújítása,
muzeális és idegenforgalmi célokra való felhasználása. A hivatalos avatóünnepséget az utolsó felújított épület – az Öregcsárda elkészülte után –, 1985-ben tartották. A puszta 1995-ben elnyerte
az európai műemléki helyreállításokat díjazó Európa Nostra szervezet díját.
		The most beautiful section of the puszta is the Chapel of St. Christopher. Szántódpuszta preserved
more than 30 historical buildings belonged to the farmstead. Such as the mansion, the inn and
wine cellar that are from the 1700s.

Rév (Tihany u.) / Ferry port (Tihany str.)
		A rév első említése II. Endre 1211-es birtokösszeíró levelében szerepel. Az átkelést évszázadokig fadereglyékkel oldották meg, majd 1928-ban állt forgalomba az első motoros komp. E komp az 1960as évekig közlekedett, átadva helyét a mai is forgalomban lévő, korszerű, nagy befogadóképességű
komphajóknak. A hajókból 1961 és 1976 között négyet helyeztek üzembe.
Révcsárda (Tihany u.) / Baroque styled inn close to the ferry port (Tihany str.)
		A barokk stílusú épület a XVIII. században épült.
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KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Betyárvilág

Nyim
Nyim Siófoktól 12 km-re Ságvár után található. A település régi, lakott hely, de sosem volt jelentős nagyságú népessége. A statisztikai adatok szerint 1880 körül lakták legtöbben, mintegy 510 fővel. A történelmi
múltban éltek itt avarok, hunok, rómaiak egyaránt. A település neve 1193-ban említődik először Nyn néven. Majd 1229-ben kelt oklevél szerint III. Endre királyunk a székesfehérvári János lovagokat megerősítő
oklevelében olvasható a község neve. Királyaink hol az egyháznak vagy valamelyik szerzetesrendjének,
hol a királynak tett szolgálatokért egy-egy főúrnak adományozták a községet rövidebb - hosszabb időre.
A török hódoltság alatt a falu elpusztult, csak 1773-ban említődik újra Nyim néven. Történelmi nevezetessége a Kási várrom, ettől nyugatra Szent László monostora és a hozzátartozó Szent László puszta, amely
a középkori falu helyén található.
Nyim is a very small village; the name of the village was first mentioned in 1193. During the Ottoman invasion
it totally got destroyed, had been mentioned only again in 1773.
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Nevezetességek / Attractions
Kási-vár (N 46° 47’ 30.7782” E 18° 4’ 30.4788”) / Hill fort of Kás
		A várat 1424-ben említik először írásos emlékek, a hozzá tartozó, ma már nem létező Kás faluval
együtt. A Kási vár romja, az ország egyik legnagyobb földvármaradványa. A Nyim községtől nyugat-délnyugatra közel 3 km-re található a Kási-vár nevű hegy. A Kási-puszta és Szent László monostora-puszta között kanyargó völgy déli oldala felett állt a vár. A rövid hegynyelv északi végén
emelkedő magas, kerek kúpon látható kettős árokkal megerősítve. Belső területe lapos, ovális alakú,
átmérője 29x21 méter. Köröskörül rendkívül meredek oldal övezi, amely mesterséges kialakítású.

Trips around the region
		A vár teljes területe 95x90 m és 0,65 ha. A központi plató 29x21 m és 0,08 ha. Alatta a szántóföldön
egy nagyobb kiterjedésű település, a várhoz tartozó középkori falu nyomai, cserépmaradványai kerültek elő. Ez volt a forrásokban is szereplő Árpád- és középkori Kás falu.
		

The remaining parts of the hill fort is one of the largest in Hungary.

Patkó Pista fája (N 46° 47’ 15.99” E 18° 5’ 46.72”) / The memorial tree of Pista Patkó
(N 46° 47’ 15.99” E 18° 5’ 46.72”)

Tipp

!

		1862-ben a nyimi erdőben lőtték meg Patkó Pista betyárvezért társával együtt. A bábonymegyeri
temetőben emléküket szépen faragott kopjafa őrzi. Nyim fölött a dombtetőn, szántóföld közepén
egy magányos, hatalmas fát láthatunk. Méltóságteljes megjelenésével uralja az egész fennsíkot.
Kitűnő megfigyelőhely, a betyárok is annak használták. Innen a Patkó fája elnevezés. A fa legalább 150-160 éves, de nem kizárt, hogy ennél is jóval öregebb. Az ágrendszere fantasztikus formákat hozott létre az évek során.
		

 he betyárs were the outlaws of the 19th century in Hungary. Pista Patkó was one of them, he and
T
his partner were shot in 1862 in the forest of Nyim. The nicely carved tree preserves their memory.
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Ságvár
Ságvár Siófoktól 10 kilométerre délre, a 65-ös főút mellett fekszik. Ságvár község területén már a kőkorszakban települések voltak. Az irodalmilag is ismert első település kelta eredetű, neve Tricciana. A késő
római időben erőddé (castrum) alakították. A IV. század végén a rómaiakat a hunok, szlávok váltották fel.
Honfoglaló őseink egyik törzsét Ság vezette, több okmányban ez időtől kezdve a hely Ság néven szerepel.
Ebben az időben épült a település határában lévő Böre-vár (földvár), amelynek szerepe a mai napig kérdéses. A másik középkori vár a Klastromhely, a Szent László pusztánál lévő erődített terület. Ságvár alakban
először 1460-ban jelenik meg Gáni Kristóf birtokaként, mint SAGWAR.
Ságvár is one of the closest villages to Siófok. It is worth to visit because of its amazing churches and the
cave of the outlaws.

KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Betyárvilág
Nevezetességek / Attractions
Római katolikus templom (Petőfi S. u. 16.) / Roman Catholic church (Petőfi S. str. 16)
		A barokk stílusú templomot 1755-56-ban Lenthy István veszprémi nagyprépost építtette. Belsejében copf szószék és mellékoltár, rokokó keretelésű Nepomuki Szent János-kép, valamint keresztelőkút található.
Református templom (Petőfi S. u. 32.) / Reformed / Calvinistic church (Petőfi S. str. 32)
		1819-ben emelt barokk templom, félköríves záródással. Belső terének két végén falazott karzatok
vannak két-két pilléren. Hangvetős barokk szószéke fából faragott.
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Betyár-barlang, 12-es szoba (N 46° 49’ 27.2382” E 18° 3’ 45.9”) /
Cave of the betyárs (The Outlaws)
		A helyiek 12-es szobaként emlegetik, mivel 12 „szobából” áll. A település környékén található vastag
lösztakaró lehetővé tette e búvóhely kialakítását. Készítője nem ismert, egyes írások a török, sőt a
tatárok elől menekülőknek tulajdonítják a kiásását. Ismertté a betyárvilág alkonyán vált, amikor is
betyárok tanyája lett. A nagysikerű Löszölő-Tökölő Túrák egyik állomása.
		The cave is also called „room number 12” because it consists of twelve small rooms. Over the years
it was the hiding place of the Hungarian outlaws.

Trips around the region

Bujó-lik, lyukas-domb (N 46° 49’ 38.8806” E 18° 5’ 7.5582”) /
Bujó-lik – the shortening tunnel
		Ságvár egyik nevezetes pontja. A Bujó-lik egy egyre rövidülő alagút, amely a Lándor-hegyen
található. Egyes írásokban Lyukas-dombként jelölik. Létrejötte 1800 és 1832 közé tehető.
		One of the most visited tourist attractions in Ságvár. Bujó-lik is a shortening tunnel which is on Lándor hill.
Gám-puszta, Lőrincz Mátyás emlékoszlop (N 46° 50’ 41.2794” E 18° 3’ 55.3788”) /
The Gám puszta – Mátyás Lőrincz monument
		Az egykor lakott pusztát a II. világháború után lebontották. A régi pusztából nem maradt más,
csupán egy kereszt, melyet a 2000-es években felújítottak és újjászenteltek. 2008. november 8-án az
1944-ben lezuhant Lőrincz Mátyás őrmester tiszteletére emlékoszlopot állítottak fel.
		The inhabited puszta got pulled down after the Second World War, only one cross remained. There is
an obelisk for the memory of Sergant Mátyás Lőrincz who died during aircraft accident.
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Képes-fa (N 46° 49’ 21.1692” E 46° 49’ 21.1692”) / The tree with a painting
		A Jaba pusztára vezető út mellett álló több mint 300 éves tölgyfa az andocsi búcsúra gyalogosan
igyekvő zarándokok egyik pihenő helye volt több évszázadon keresztül.
		Used to be a painting between the two main branches of the tree depicting Saint Wendelin however-

nowadays a framed sculpture is there instead. The tree was a rest area on the way to Jaba.

A Löszölő, Tökölő, Megalöszölő túrák / 3 types of walking tours around the area

Tipp

		Az első túra 2007 nyarán zajlott le; nevét a környéket borító löszről kapta. Az azóta is minden év
nyarán megrendezésre kerülő gyalogtúrán három távból választhatnak a résztvevők. A Tökölő 17
kilométeres, a Löszölő 40 kilométeres, a Megalöszölő 53 kilométeres távot jelent.
		The first tour is to Löszölő, which is 40 kilometers long, then the way to Tökölő is 17 kilometers as
well as to Megalöszölő about 53 kilometers.

!
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Romantika

Zamárdi
Zamárdi Siófoktól 8 kilométerre nyugatra terül el. A családok számára ideális üdülőhely. Legfőbb vonzereje
a több, mint 3 kilométer hosszú, gondozott szabad strand, mely kulturált üdülést biztosít az ide látogatóknak. Zamárdi területe a kőkorszaktól kezdve lakott volt, az avarok idejében központi szerepet töltött be.
A település nevével legkorábban egy 1082-ben kelt oklevélben találkozhatunk. A XX. század elején kezdték felfedezni a települést az üdülni, pihenni vágyók. A fejlődés eredményeként Zamárdi 1927-ben kapott
nagyközségi címet. Zamárdi neve 1932-1943 között Balatonzamárdi volt. A település 2008. július 1-én
városi rangot kapott.
Zamárdi has become a city in 2008. It is famous for its sandy beaches, the remarkable festival BalatonSound furthermore the lookout tower.

Nevezetességek: Attractions
20
Római katolikus templom (Fő u. 22.) / Roman Catholic church (Fő str. 22)
		A község központjában álló, barokk stílusú templomot Vajda Sámuel tihanyi apát építtette 17711774 között. A keresztelőkút és az oltár rokokóba hajló barokk stílusú. A templom az angyalok
királynője, Kisboldogasszony tiszteletére lett felszentelve. A templom orgonája a II. világháború
pusztításai során megsemmisült. Pótlására, 2010-ben került felszentelésre az új, francia barokk
hangzásvilágú orgona, mely Magyarországon egyedülálló.
Telepi kápolna (Petőfi Sándor u. 9.) / Telepi chapel (Petőfi S. str. 9)
		A különleges szépségű, kis méretű, meghitt hangulatú kápolna (melyet az üdülőkápolnák gyöngyének nevezhetünk) felszentelésére 1929. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén került sor.
2003-ban a kápolna mögötti területen új, szabadtéri liturgikus tér került kialakításra, mely a nyári
szentmisék színhelye. A rendkívül igényesen, magas művészi értékkel kialakított tér egyedülálló
szépségű. Díszítése Albert András és Mecseki Hargitta művészek alkotásai.
Tájház (Fő u. 83.) / House of the local architecture (Fő str. 83)
		A tájház 1847-ben épült és hűen tükrözi a kor helyi népi építészetét. A jellegzetes, nádfedeles, úgynevezett oszloptornácos ház tájházként 1977-ben nyitotta meg kapuit.

Trips around the region
Néprajzi Gyűjtemény (Fő u. 115.) / Ethnographic collection (Fő str. 115)
		Az általános iskola területén található gyűjtemény a zamárdi emberek életének tárgyi eszközeiből áll.
Szamárkő (N 46° 52’ 29.139” E 17° 56’ 2.4864”) / ’The donkey stone’
		A Szamárkő a településtől nyugatra, a Kiserdőben található. A kő helyben képződött vulkáni utóműködés eredményeként. Az évszázadok során több legenda is kapcsolódott hozzá.
		This interesting and rare stone block can be found at the western end of Zamárdi, among the hills of the
Kiserdő forest. The old inhabitants claim that this stone was thrown there by the volcano of Tihany.

Kőhegyi kilátó (N 46° 52’ 15.9564” E 17° 55’ 59.3466”) / Lookout tower on Kőhegy

Tipp

		A zamárdi kőhegy tetején a II. világháború előtt a tihanyi apátság szőlőbirtoka terült el. A mai kilátó helyén pedig az 1940-es évek végéig állt az apátság présháza. A kilátó 2000-ben épült.
		
		

From the tower a spectacular panorama unfolded before the visitors. It’s worth to walk up to
the hill.

Vaskereszt (N 46° 51’ 21.2898” E 17° 56’ 40.2108”) / Iron cross
		A keresztet a településtől délre 2,5-3 kilométerre az erdőben, a zamárdi határ legmagasabb pontján,
a honfoglalás 1000 éves évfordulója tiszteletére 1896-ban állíttatta a község és a tihanyi apátság.
		

The iron cross was placed for the 1000th anniversary of the Hungarian conquest.

!
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Balatonvilágos
Balatonvilágos Siófoktól 15 kilométerre keletre helyezkedik el. Közigazgatásilag hozzá tartozik Balatonaliga
is. Balatonvilágos 1961. március. 1.-én lett önálló település, addig Balatonfőkajárhoz tartozott. Balatonaliga, Balatonvilágos, Petőfi major, Mathiász telep településrészekből alakult ki az új község. Aliga egy
– valószínűleg – létező csárdáról kapta a nevét, Világos pedig az itteni föld világos színéről. Az üdülőterület kiépítése a Déli Vasút Buda-Nagykanizsa vonalszakaszának 1861-es megnyitása után kezdődött meg.
1948-ban az üdülőterület egy jelentős részét az akkori pártvezetés kisajátította, s itt hozták létre a párt
üdülőjét, mely ebben a minőségében a rendszerváltásig működött.
Balatonvilágos belonged to Balatonfőkajár until 1 March 1961. From administrative point Balatonaliga is
still the part of Balatonvilágos.
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Nevezetességek: Attractions
Panoráma kilátó (Csók I. sétány) / Panorama look-out tower (Csók I. walkway)

Tipp

		A balatonvilágosi magas parton végighúzódó Csók István sétányról lenyűgöző látvány tárul a szemünk elé. A Balaton teljes keleti medencéjét megcsodálhatjuk a sétány szinte bármely pontjáról.
Szent Korona emlékmű (Csók I. sétány; N 46° 58’ 34.9674” E 18° 9’ 53.8164”) /
Holy Crown of Hungary monument
		A 2000-ben készült és a Szent Koronát ábrázoló emlékmű Mihály Gábor alkotása.
Mészöly Géza emlékmű (Mészöly G. sétány) / Géza Mészöly monument
		Mészöly Gézának (1844-1887), a Balaton festőjének állít emléket a balatonvilágosi magas part egyik
szép pontján felállított, a művész bronz arcképét ábrázoló emlékmű. A magas part alatt található a
festőről elnevezett forrás.
		

Géza Mészöly a Hungarian Romantic painter’s bronze portrait on Géza Mészöly walkway.

!

Trips around the region
Kalandozások az érintetlen Külső-Somogy falvaiban

Ádánd
Ádánd Siófoktól 12 km-re délre, jellegzetes somogyi dombvidéken, löszhátságon fekszik a Kis-Koppány patak völgyében. A falut valaha összefüggő tölgy- és egyéb lomberdők koszorúzták. A szeszélyesen kanyargó,
itt-ott tóvá terebélyesedő patak völgyében égerlápok és nádasokkal szegélyezett mocsarak terültek el. Ebben az időben a falu lakosságának megélhetését nagyrészt a lápi gazdálkodás, halászat és pákászat adta,
lakói nyájaikat a Koppány-völgy domboldalainak dús füvű rétjein és a környező ligeterdőkben legeltették.
Ádánd is a village 12 kilometers from Siófok. The settlement was built in the era of the Árpád dynasty, a nice
place to visit because of its attractions and beautiful surroundings.

Nevezetességek: Attractions
Hetyei templomrom (N 46° 50’ 25.2096” E 18° 11’ 32.5278”) /
	The remains of the Hetyei church

Tipp

		Ádánd község határában máig áll az egykori Hetye falu középkori téglatemplomának háromszintes tornya a csatlakozó templomrész falcsonkjaival. A torony a legfelső szint kivételével román
kori, befalazott ikerablakokkal, nyugati oldalán félköríves ablakkal, felette hangréssel. A legfelső
szint kőkeretes ablakai alapján gótikus. A torony keleti falán az egykori karzat boltozatának íve
látszik. A torony egyik oldalán gótikus támpillérroncs található rézsűs fedéssel. A templomot temető veszi körül. A 800 éves templomrom a térség kiemelkedően értékes műemléke.
		The church with the three-floored tower is from the medieval ages and made from brick also, surrounded by a cemetery. Besides the top part, the rest of the tower was built in Romanesque style.
The remains of the Hetyei church is about 800 years old.

!
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KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Kalandozások az érintetlen Külső-Somogy falvaiban
A Tallián kúria / The Tallián mansion
		A Vizeki Tallián család barokk kúriáját Tallián János építtette a XVIII. század közepén. Ma a település legrégebbi lakóépülete, mely hosszú nemzedékeken át adott otthont a Tallián család ádándi
ágának, később birtokaik intézőinek.
		János Tallián constructed the Tallián mansion in the middle of the 18th century. By now this is the
oldest residential building in Ádánd.

Csapody kastély (Árpád u. 4.) / Csapody castle (Árpád street 4)
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		Az épület a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló
későbarokk (copf) stílusban. Építtetője Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás előtti)
földesura. A II. világháború után a kastélyt és birtokait államosították, majd itt kezdődött meg a mezőgazdasági szakmunkásképzés. 1980-85 között a kastélyt átépítették (akkor egyszerűbb tetőzetet
kapott), 2000 nyarán pedig belső átalakításra került sor. 2007-ben megszűnt a Csapody kastélyban
működő Mezőgazdasági Szakiskola, s a kastély azóta üresen áll.
		The last landlord of the territory was Pál Csapody, who had started the construction of the castle between 1820 and 1827. After the Second World War, the owner of the castle changed so the property
got into the government’s hand. Later, agriculture classes and courses were held until 2007.

Római katolikus templom (Árpád u.) / Roman Catholic church (Árpád str.)
		A Tallián család építtette, és 1747-ben szentelték fel a Szentháromság tiszteletére a barokk stílusú
római katolikus templomot. Kertjében állították fel az 1816-ból származó, klasszicista Immaculata
(Szeplőtelen Szűz) szobrot. Szintén a kertben helyezték el, 1813-ban a késő barokk stílusban készült
Nepomuki Szent János szobrot.
		

 ike the mansion, the church was built by the Tallián family too. In the garden an Immaculata statue
L
is standing, which is from the Classical period. Also, a John of Nepomuk sculpture is there.

Református templom (Kossuth u. 58.) / Reformed – Calvinistic church (Kossuth str. 58)
		A klasszicizáló késő barokk templom 1828-ban épült. Berendezése a templommal egyidős.

Trips around the region

Balatonszabadi
Balatonszabadi a Sió-csatorna partján, Siófoktól 6 kilométerre, délkeletre helyezkedik el. A mai Balatonszabadi két település, Fokszabadi és Siómaros egyesítéséből született 1950-ben.
A fok szó a nyelvészek szerint finnugor eredetű, jelentése kettős: részben tó lefolyást, illetve ék alakú földdarabot is jelenthet. A földrajzi adottságokból következtetve mindkét jelentés helytálló lehet, mivel a Balaton vízszintje a mainál magasabban állt, így elképzelhető, hogy a Fuk patak (mai nevén: Sió) lefolyásánál
állt az eredeti település. Az sem kizárt, hogy a magasabb vízállás miatt a környéken kiemelkedő Pusztatornyot jelezte. A szabadi kifejezés a kötelezettségektől való mentességre utal, így az itt élők csak fegyveres
szolgálattal tartozó nemesi jobbágyok voltak.
Siómaros a régebbi feljegyzések szerint Marus néven vált ismeretté. A jelentése számos kérdést vet fel, mivel egy szláv névből magyarosított helységnévről van szó. A feltételezések szerint a települést már az avar
kori szláv népek is lakták, akik mellé a magyar harcosok letelepedtek. Másik, és elfogadottabb magyarázat,
hogy a honfoglalás korában letelepülő Bulcsú vezér nemzetségéhez tartozó szláv ajkú őseink alapították
az akkori települést.
In 1950 two villages were united that is how Balatonszabadi was born.

Nevezetességek: Attractions
Római katolikus templom (Vak Bottyán u.) / Roman Catholic church (Vak Bottyán str.)
		A barokk stílusú templom 1778-ban, tornya 1813-1823-ban épült. Berendezéséből a főoltál a XIX.
század első feléből származó klasszicizáló késő barokk, mellékoltára, gyóntatószéke, a keresztelőkútja XVIII. századi barokk, szószéke rokokó stílusú. A templom védőszentje Szent Anna.
		The patron saint of the church is St. Anne. The church was built in 1778 and some years later, between
1813-1823 the tower became the part of the church.
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KIRÁNDULÁSOK A KÖRNYÉKEN
Kalandozások az érintetlen Külső-Somogy falvaiban
Református templom (Vak Bottyán u. 135.) /
Reformed – Calvinistic church (Vak Bottyán str. 135)
		A templom 1794-ben épült. A templombelsőben falazott copf szószéket találunk, mely a templommal
közel egyidős.
Siómarosi református templom (Kossuth u. 74.) /
Reformed – Calvinistic church of Siómaros (Kossuth str. 74)
		A klasszicizáló késő barokk templom 1801-ben épült. Berendezése, a falazott szószék és a padok
szintén ebből az időszakból származnak.
Kossuth szobor, Siómaros (Kossuth u.) – Statue of Lajos Kossuth (Kossuth str.)
26

Tipp

		A világ első köztéri Kossuth szobrát 1894-ben avatták fel. Készítője: Gerendai Antal
		The world’s first public Lajos Kossuth statue was initiated in 1894. Sculptured by Antal Gerendai.

Pusztatorony (N 46° 55’ 2.7372” E 18° 8’ 1.3374”) / Little tower and castle ruins
		A Balatontól 2,4 km-re szőlőtermő területből kiemelkedő kis dombon található a Pusztatorony egykori várának maradványa, valamint a templomából megmaradt oltár.
		From the old castle some parts are still standing as well as the altar from the church.

!

Trips around the region

Nagyberény
Nagyberény Siófoktól 17 kilométerre, délkeletre helyezkedik el. A település neve először a Szent László által
a veszprémi püspöknek kiállított megerősítő levelében fordul elő. Szent István – Koppány leverése után –
besenyőkkel rokon, harcos berény törzseket telepített birtokhatárainak védelmére, s eszerint már 998-ban
létezett a település.
A tatárjárás után fejlett szőlőművelési tapasztalattal rendelkező telepesek érkeztek, és a berényi borok távoli vidékekre is eljutottak: a veszprémi püspök pl. Budán is mérette a Somogyból származó tizedborait.
A török megszállás idején Nagyberény a simontornyai szandzsákhoz tartozott; a községben török őrség állomásozott, és a lakosság száma csökkent.
1715-ben mindössze 11 háztartást írtak össze. A református egyház 1801-ben alakult újjá, a török időkben tönkrement katolikus templomot pedig 1769-ben építették fel. A XVIII. század végére 1084 lett lakóinak száma, s ezzel ismét a nagyobb településekhez tartozott. 1890-ben már csaknem 1400 lakója volt a
falunak. Kilenc évvel később megépült a Szent Keresztről elnevezett irgalmas nővérek kolostora és leányiskolája, majd újjáépítették a katolikus parókiát is.
1922-ben egy budapesti mérnök kezdett a településen kutatófúrást, amely során 35 cm vastag, külfejtésre
alkalmas szenet talált, a feltárás azonban nem folytatódott.
A község határában az 1980-as években végzett fúrások eredményeként gyógyvizet tártak fel.
Nagyberény is located 17 kilometers from Siófok. Apart from the Roman Catholic church, there is a Reformed
church and in the 1980s, thanks to drilling results, they found thermal water.

Nevezetességek: Attractions
Római katolikus templom (Úttörő u. 4.) / Roman Catholic chruch (Úttörő str. 4)
	A barokk stílusú templom 1759-1762 között épült. Védőszentje: Szent Imre
The patron saint of the church is St. Emeric of Hungary.

27

Tanösvények Siófok környékén
Tanösvény a Töreki Természetvédelmi Területen /
Nature trails on the Nature Conservation Area of Töreki
A Siófok központjától 4 km-re kezdődő tanösvény a Töreki Természetvédelmi Területen halad keresztül.
A túrázók hosszú és rövid túrák közül választhatnak.
Hosszú túra: gyalog a tanösvényen végig, érintve a tóközi pihenőt (2600 m, 30 perc). Elhaladunk a Fecskepart, más néven gyurgyalagtelep mellett, majd a 2. számú halastó gátján át felérünk a homoki pusztarétre,
ahonnan szép kilátás nyílik a Cinege patak völgyére és a Balaton keleti medencéjére. Tovább haladva leereszkedünk a völgybe, és a patak hídján keresztül elérjük a forrást és mellette a Cinegei pihenőt. (+3400 m,
50 perc) Innen kellemes sétát tehetünk az ösvényen a 90 éves cseres-tölgyes erdőben (+2500 m, 40 perc).
Az erdei körtúra a pihenőbe vezet vissza. Itt a kiépített szalonnasütő helyen kellemesen elfogyaszthatjuk
megérdemelt uzsonnánkat.
A túra hossza 8500 m, ami 2 óra alatt tehető meg.
Rövid túra: a tavak mentén gépkocsival vagy kerékpárral a cinege pihenőig, innen gyalog az erdei körtúra
(2500 m, 40 perc).
4 kilometers from the centre of Siófok there are various, shorter and longer, nature trails going throught the
area of Töreki. The longer trip is 8500 meters long while the shorter is 2500 meters.

Nature trails around Siófok
Csipkebokor tanösvény / Csipkebokor nature trail
A balatonendrédi általános iskolától induló tanösvény 8 km hosszúságú útvonalán a kihelyezett információs táblák segítségével az érdeklődők megismerkedhetnek a területen található növény- és állatvilággal.
A tanösvény érinti a balatonendrédi halastavakat, s legmagasabb pontjáról csodálatos balatoni panoráma
tárul a túrázók szeme elé. A tanösvény nevét a területen nagy számban megtalálható csipkebokrokról,
illetve Balatonendréd kincséről, a messze földön híres endrédi csipkéről kapta.
The 8 kilometer long nature trail starts from the primary school of Balatonendréd and runs through the
countryside as well as stops are marked around the fish ponds. The name of the trail comes from the wild
rose bushes that are common around this area.

Vaskereszt tanösvény, Zamárdi /
Vaskereszt nature trail in Zamárdi
A tanösvény a zamárdi erdőben található Vaskereszthez vezető sárga jelzésű turistaútvonal mentén került
kialakításra 2013-ban. Az erdőterület bejáratainál tájékoztató táblákat találunk az erdőben való viselkedés
szabályairól, illetve a Vaskereszt Erdőrezervátummal kapcsolatban.
A Vaskeresztnél erdei pihenőhelyet talál a túrázó, s innen indul a négy információs táblát magába foglaló,
800 m hosszú szakmai tanösvény, mely nemcsak a túrázni vágyóknak, hanem az erdészeti szakembereknek is bőséges ismeretanyagot nyújt.
Az erdőterület Zamárdi felől a Szélescsapáson, illetve a Kőhegy felől a sárga turistajelzést követve érhető el.
The nature trail runs in the forest of Zamárdi, where the route starts from the Iron Cross. Close to the Iron
Cross there is resting place as well as four information boards demonstrate different types of trees found in
the forest. The nature trail is 800 meters long.
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KERÉKPÁROS ÚTVONALJAVASLATOK
1

A természet csendje a somogyi erdőben /
Natural quiet in the forest of Somogy

2

Túra a Mezőföldön a dégi Festetics kastélyhoz /
Bicycle tour to the castle of Festetics in Dég

3

Túra a Somogyi-dombság lankáin /
Bicycle tour in the Hills of Somogy
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4

Madárdalos élmények a Töreki Természetvédelmi Területen /
Tour to the Nature Conservation Area of Töreki

5

Panoráma túra a balatonvilágosi magas-partra /
Panorama bicycle tour to Balatonvilágos
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KERÉKPÁROS ÚTVONALJAVASLATOK
1 A természet csendje a somogyi erdőben /

Natural quiet in the forest
Siófok – Zamárdi (rk. templom, kilátó, tájház) –Balatonendréd (csipkemúzeum) – Jabapuszta – Szántódpuszta (majorsági épületegyüttes) – Zamárdi – Siófok;
Az útvonal nagy része betonúton halad, Jabapuszta és Szántódpuszta között erdészeti úton, Szántódpuszta és Zamárdi között 2 km hosszú földút szakaszon.
Távolság: 50 km
Siófok – Zamárdi (Roman Catholic Church, lookout tower, country house) –Balatonendréd (lace museum) – Jabapuszta – Szántódpuszta (agricultural heritage) – Zamárdi – Siófok
Distance: 50 km

2 Túra a Mezőföldön a dégi Festetics kastélyhoz /

Bicycle tour to the castle of Festetics in Dég
32

Siófok – Siójut – Ádánd – Szabadhídvég – Lajoskomárom – Enying – Balatonszabadi – Siófok;
Az útvonal Siójutig kerékpárúton, majd közúton, Ádándtól a Szabadhídvégig betonúton, majd közúton, Enyingtől Balatonszabadiig részben földúton, Balatonszabaditól Siófokig kerékpárúton halad.
Távolság: 85 km
Siófok – Siójut – Ádánd – Szabadhídvég – Lajoskomárom – Enying – Balatonszabadi – Siófok
Distance: 85 km

3 Túra a Somogyi-dombság lankáin /

Bicycle tour in the Hills of Somogy
Siófok – Zamárdi (rk. templom, kilátó, tájház) – Balatonendréd (csipkemúzeum) – Tab (Nagy Ferenc
Galéria, Kossuth u. 93.) – Zala (Zichy Mihály Múzeum, Zichy M. u. 20.) – Pusztaszemes – Kereki (Fejérkővár N 46° 46,929’ E 17° 54,154’) – Szántód (majorsági épületegyüttes) – Zamárdi – Siófok;
Az útvonal végig közúton halad.
Távolság: 70 km
Siófok – Zamárdi (Roman Catholic Church, lookout tower, country house) – Balatonendréd (lace museum) – Tab (Nagy Ferenc Gallery, Kossuth str. 93.) – Zala (Zichy Mihály Museum, Zichy M. str. 20.) –
Pusztaszemes – Kereki (ruins of the fort Fejérkő, N 46° 46,929’ E 17° 54,154’) – Szántód (agricultural
heritage) – Zamárdi – Siófok
Distance: 70 km

Cycling tour tracks
4 Madárdalos élmények a Töreki Természetvédelmi Területen /

Tour to the Nature Conservation Area of Töreki
Siófok – Balatonszéplak-alsó vasútállomás – Töreki (Cinege pihenő) – Balatonszéplak-felső – Siófok
A túraútvonal legnagyobb része betonúton halad, a Cinege pihenőig vezető 2 km hosszú szakasz földúton. Lehetőség van a töreki betonúton.
Távolság: 20 km
Siófok – Balatonszéplak-alsó railway station – Töreki (Cinege rest place) – Balatonszéplak-felső – Siófok
Distance: 20 km

5 Panoráma túra a balatonvilágosi magas-partra /

Panorama bicycle tour to Balatonvilágos
Siófok – Balatonvilágos – Siófok
A túraútvonal betonúton, részben a Balatoni Bringakörút kijelölt szakaszán halad.
Távolság: 25 km
Siófok – Balatonvilágos – Siófok
Distance: 25 km
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KERÉKPÁROS ÚTVONALJAVASLATOK
7 Túra a Balaton keleti medencéje körül /

East Balaton tour
Siófok – Balatonvilágos – Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonfüred – Tihany – Szántód – Siófok
A túra a Balaton Bringakörúton halad.
Távolság: 75 km
Siófok – Balatonvilágos – Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonfüred – Tihany – Szántód – Siófok
Distance: 75 km

Cycling tour tracks
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Túra a Balaton keleti medencéje körül /
East Balaton tour

sétA Siófokon

Séta a belvárosban / Trip in the city centre
1 Fő tér: Víztorony / Water tower  2 Millennium Park  3 Kálmán Imre sétány / Promenade,
Kálmán Imre Emlékház  4 Kálmán Imre sétány: Ásványmúzeum / Mineral Museum  5 Mártírok
útja, Krúdy villa, Jókai villa  6 Rózsakert, Hajóállomás  7 Petőfi sétány / Promenade: volt Sió és
Hullám szállodák  8 Jókai park  9 Batthyány tér  10 vasúti felüljáró / footbridge  11 Vasútállomás / Railway station  12 Fő utca, Evangélikus templom / Lutheran church  13 Fő tér: Varga
Imre szobrai / Statues of Emmerich Varga

Walking in Siófok

Balaton
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környékbeli aktív lehetőségek
Zamárdi Kalandpark / Adventure Park, Zamárdi
H-8621 Zamárdi, Siófoki út • +36 84 345 143 • +36 20 449 6831
www.zamardikalandpark.hu • info@zkpmail.hu
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, Veszprém / ZOO, Veszprém
H-8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17. • +36 88 566 140
www.veszpzoo.hu • info@veszpremzoo.hu
Balatoni Bob Szabadidőpark / Balaton Bobsleight Leisure Park, Balatonfűzfő
H-8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2. • +36 88 586 170 • Fax: +36 88 586 171
www.balatonibob.hu • bob@balatonibob.hu
Annagora Aquapark, Balatonfüred
38

H-8230 Balatonfüred, Fürdő u. 35. • +36 87 581 430
www.annagora.com • aquapark@annagora.com
Élményfürdő, Balatonszemes / Leisure Bath, Balatonszemes
H-8636 Balatonszemes, Berzsenyi D. u. • +36 84 360 210 (csak szezonban)
www.szemesertkht.hu • info@szemesertkht.hu
Kilátó, Balatonföldvár / Lookout tower, Balatonföldvár
H-8623 Balatonföldvár, Magas Part • +36 84 540 220
www.balatonfoldvar.info.hu • balatonfoldvar@tourinform.hu

Active pastime nearby
Gömbkilátó, Balatonboglár / Circle Lookout tower, Balatonboglár
H-8630 Balatonboglár, Kilátó u.
www.balatonboglarbob.hu/kalandpark/gombkilato
Hadi Park, Zamárdi / Military Park, Zamárdi
H-8621 Zamárdi, Szent István út mellett • +36 303 777 773 • 36 303 500 400
info@harckocsi.com
Kőhegyi Kilátó, Zamárdi / Lookout tower, Zamárdi
H-8621 Zamárdi, Kőhegy, Kilátó dűlő • +36 84 345 290
www.welovebalaton.hu
Napfényudvar Minigazdaság, Balatonszárszó / Mini Farm, Balatonszárszó
H-8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 75. • +36 70 945 3464
www.allatsimogato-balaton.hu • napfenyudvarallatsimogato@gmail.com
Kalandpark, Bobpálya, Balatonboglár / Adventure park, Bobsleight, Balatonboglár
H-8630 Balatonboglár, Kilátó u. 8. • +36 30 282 9599 • 36 85 351 878
www.balatonboglarbob.hu
Balaton Paintball, Balatonfűzfő
H-8184 Balatonfűzfő, Balatonfűzfő és Papkeszit elválasztó hegygerinci út / On the apex passage between
Balatonfűzfő and Papkeszi • +36 20 466 9560 • www.balatonpaintball.hu • kriszta@balatonipaintball.hu
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Koordináták: É 46° 54’ 55”, K 18° 04’ 37”
Siófok a Balaton déli partján, a Sió-csatorna torkolatánál fekszik a Mezőföld és a külső-somogyi dombok
ölelésében. A Balaton térségének legnagyobb, Somogy megyének második legnagyobb városa. A város
Balaton-parti szakasza 17 km hosszú.
Coordinates: North: 46° 54’ 55”, South: 18° 04’ 37”
Siófok is a town on the southern part of Lake Balaton, it is the biggest town in the region of the lake.
After Kaposvár, Siófok is the second most populated town in Somogy County. There is a 17 kilometer
long coastline that belongs to Siófok.

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület – Tourinform /
Tourist Association of Siófok along with Tourist Information Office
H-8600 Siófok, Fő tér 11. (Víztorony) / Main Square (Water Tower)
+36 84 310 117, +36 84 696 236
info@siofokportal.com
www.siofokportal.com
www.facebook.com – Siófoki Évszakok

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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