1.Tapolca
K a u p u n k i
sijaitsee 12 km
Balatonista
luoteeseen, ns.
T a p o l c a n
a l t a a s s a .
Kaupungin nimi
viittaa läheisiin
kuumavesilähteis
iin, joiden
ympärillä oli asutusta jo myöhäiskivikaudella. Slaavilainen
sana Topulcha tarkoittaa kuumaa terveysvettä. Kaupunki
oli alueen keskus jo 1900-luvulla ja se on kehittynyt
nopeasti: asukkaita on parikymmentätuhatta. Kaupungin
ympäristössä harjoitetaan perinteistä viininviljelyä, joka on
jo monta sataa vuotta ollut tärkeä elinkeino. Seudun viinit
tunnetaan myös muissa Euroopan maissa. Kaupunkikuva
kuvastaa viime vuosisadan vilkasta kaupankäyntiä.
Vuosisadan vaihteen kehitys loi kaupungista tärkeän
liikenteen solmukohdan. 60-luvulla voimakkaasti
kasvavan bauksiittikaivosteollisuuden myötä Tapolca
nousi uudelleen kaupungin arvoon. Nykypäivänä
kaupunki tunnetaan suosittuna retki- ja
matkailukohteena.

2. Järviluola
Keskustassa
sijaitseva järviluola
on koko KeskiEuroopassa
ainutlaatuinen
luonnonilmiö.
Luola löydettiin
vuonna 1902
Egri Csaba
kaivonkaivuun
yhteydessä, ja 10
vuotta myöhemmin se avattiin yleiseen käyttöön. Veden
muokkaaman, kolmikerroksisen luolajärjestelmä alin taso
ja osa yläsaleista on 19-asteisen veden peitossa. Veneellä
voi kulkea noin 180 metrin reitin. Puhdas vesi on
vaihtelevan syvää ja yhteydet alempiin saleihin näkyvät
hyvin. Luolan ilmastolla on tunnetusti tervehdyttävä
vaikutus. Lämpötila on n. 14-16 astetta ympäri vuoden,
kosteusprosentti lähes 100%; nämä ja ilman puhtaus
auttavat allergikkoja, astmaatikkoja ja muista
hengitystiesairauksista kärsiviä. Hoitotarkoituksiin
käytetään vuonna 1925 avattua ns. sairaalaluolaa.
www.lakecave.hu

3.Tasavallan aukio
E n t i s e l l e
markkinapaikalle
p y s t y t e t t i i n
kapungin toimesta
muistomerkki
T r i a n o n i n
rauhansopimuksess
a silvotun SuurUnkarin kunniaksi.
Muistomerkille
pääsee Tapolcan transsilvanialaisen ystävyyskaupuhgin
Zabolan lahjoittaman székely-portin kautta.

4. Koulumuseo
E n t i s e s t ä
kanttorintalosta
tehty koulumuseo
sisältää Tonavan
länsipuolisen alueen
s u u r i m m a n
koulutoimen
h i s t o r i a n
k o k o e l m a n .
Alunperin kouluna
toiminut luokkahuone kuvastaa 1900-luvun alun tilannetta.
Katekeetan huoneen viereisessä tilassa on nähtävänä
kouluhistoriallinen näyttely.
www.vktapolca.hu

5. Päätori
Entinen torien ja
markkinoiden
pitopaikka Fő tér
(Päätori) on toiminut
ammoisista ajoista
asti kauppakeskuksena. Torin
laidalla kohoaa
entisen Pannóniahotellin rakennus,
jossa tehtiin suuria viinikauppoja ja järjestetään tanssiaisia ja
näyttelyitä ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Torin
keskelle pystytettiin vuonna 1757 Pyhän kolminaisuuden
patsas. Torilla istuskelee myös tapolcalaissyntyisen
kuvanveistäjän Lászlá Martonin patsas Pieni kuninkaantytär.

6. Myllyjärvi
Myllyjärven ympäristö on kaupungin keskustan
romanttinen, Välimeren maisemia muistuttava osa.
Pääaukiolta pääsee kauniin sisäpihan poikki järvelle,
jonka rannalla seisoo runoilija János Batsányin patsas,
joka on syntyisin Tapolcasta. Jo roomalaisaikoina
kuumavesilähteet, johdettiin järveen, jonka partaalle
rakennettiin mylly. Mylly uusittiin aikojen kuluessa monta
kertaa, nykyään se toimii hotellina. Hotellin nimi viittaa
János Batsányin rouvaan, Gabriella Baumbergiin.
Pienemmän järven rannalla on Gabriella Baumbergin
patsas ja kaunis barokkirakennus nimeltään Pyhä kaivo,
jossa on Erzsébet Udvardyn teos Madonna. Viereinen
kirkkomäki on kaupungin historiallinen keskusta, jossa
asuttiin jo uudella kivikaudella.

7. Rauniotarha
Kirkkomäki oli vanhan
Tapolcan keskusta. 1200luvulla romaaniseen tyyliin
rakennetun kappelin paikalle
noussutta kirkkoa ympäröi
muuri. Se rakennettiin
uudelleen turkkilaistuhojen
jälkeen vuonna 1756.
Roomalaiskatolisen kirkon
edessä näkyvät keskiaikaisen
linnan muurin rauniot.
Muurille on asetettu László
Martonin teos „Menneisyys”.
Koulurakennuksen
pohjoispäässä löydettiin
kaivauksissa 1600-luvun
lopulla laajennetun linnan
portti sudenkuoppineen, jonka yläpuolella oli laskusilta.
Puutarhan keskellä kohoaa Pyhän Tapanin patsas.

