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� A római hódítás az 1. 
században ért el a mai Siófok 
környékére, itt vezetett a 

� A honfoglalás után, 1055-ből 

származó tihanyi 

alapítólevélben találkozhatunk e 

hely említésével: „Rivulus

namque, qui dicitur Fuk fluens”, 

azaz „A kis patak, amit Fuknakkörnyékére, itt vezetett a 
Sopianaeból (Pécs) 
Triccianán (Ságvár) át 
Arrabonába (Győr) vezető 
útvonal. Sectus Aurelius 
Victor 3-4. századból
származó feljegyzései szerint 
Galerius császár a jelenlegi
Siófok területén a Lacus

azaz „A kis patak, amit Fuknak

neveznek is az említett tóból 

ered, olyan helyen van, amelyen 

a népeknek átjárása van egy 

régebbi hídon és gyakran gázlón 

is”.

� Fuk mint falunév először 1137-Siófok területén a Lacus
Pelso (a Balaton latin neve) 
ingoványos részeinek 
lecsapolására 292-ben 
zsilipet építtetett, és erdőket 
irtatott ki.

� Fuk mint falunév először 1137-

ben szerepel írásban az adózó 

helységek között, az 1528-ban 

megjelent Tabula Hungariae Fok

néven tünteti fel. A Siófok

szóösszetétel 1790 óta 

ismeretes.





� A tatárjárás után Fok újratelepült, 

majd 1552-ben a törökök 

kerítették hatalmukba Fokot és 

� Rákóczi szabadságharca idején itt 

húzódott Vak Bottyán híres Sió-

vonala, amelynek végső sarkpontja 

volt a siófoki erősség. 1705-ben II. 

Rákóczi Ferenc fejedelem, a mai 
kerítették hatalmukba Fokot és 

környékét. Siófok hadikikötő lett 

és erődöt is építettek itt, az 

erődítmény a mai kórház 

közelében lévő "Granárium” 

dombján volt.

� A vidék 1688-ban szabadult fel a 

török iga alól. Fok a veszprémi 

Rákóczi Ferenc fejedelem, a mai 

címer alapjául szolgáló pecsétet 

adományozott Fok falunak

török iga alól. Fok a veszprémi 

káptalan tulajdonába került, aki 

telepesekkel népesítette be, s 

1693-ban fatemplomot építtetett 

a lakosság számára. 



� A víz szabályozása 1810-től kezdődött a 

faluban. Majd Beszédes József vízügyi 

mérnök elképzelése alapján a Sió medrét 

kitisztogatták, újra malmokat 

� 1861-ben adták át a forgalomnak a 

Buda-Nagykanizsa közötti vasutat. 
1863-ban elkészült a vasútállomás

kitisztogatták, újra malmokat 

üzemeltettek, a Balaton vízszintje egy 

métert apadt, így 51 000 hold terület vált 

szabaddá a víztől, a Sió szabályozásával 

6000 hold szabad telek alakult ki.

� Jelentős változást hozott a Balatoni 

Gőzhajózási Részvénytársaság

megalakulása 1846-ban. Ebben nagy 

szerepe volt Kossuth Lajosnak, aki saját szerepe volt Kossuth Lajosnak, aki saját 

kezével írta meg a gazdasági társaság 

alapító okiratát, és gróf Széchenyi 

Istvánnak a részvénytársaság örökös 

elnökének. Ugyanebben az évben, 

szeptember 21-én vízre bocsátották a 

Kisfaludy kerekesgőzöst.



� A második világháború végén 2  

hónapig itt húzódó frontvonal a parti 

építményekben, a nyaralókban, a 

szálló- és lakóépületekben, a 

� 1971-ben elérte a várost az M7-es 

autópálya bal oldali szakasza. (A 

teljes autópálya elkészültéig még 31 

évet kellett várni…)

szálló- és lakóépületekben, a 

hajóparkban sok kárt tett. 

� 1950-től Somogy megyéhez tartozik a 

település és ettől az évtől járási 

székhellyé vált.

� 1958-tól indult meg a turisztikai, 

idegenforgalmi fejlesztés, újra 

megjelentek a külföldi vendégek. megjelentek a külföldi vendégek. 

1962-ben a szállodasor épült,

� 1968. december 31. Siófok város

� Elkészült a 400 ágyas kórház, és  a dél-

balatoni kulturális központ és 

könyvtár. 






