1. Tapolca
M e s t o s a
rozprestiera 12
km od Balatónu
v k o t l i n e
Tapolca. Mesto
dostalo svoj
názov z teplej
vody, ktorá sa tu
už v neolitiku
nachádzala. Slovo Tapolca má slovanský pôvod, čo
tiež znamená teplú vodu. Mesto, ktoré má dnes 15
tisíc obyvateľov, sa dynamicky rozvíjalo a už v 18.
storočí bolo centrálnym mestečkom celého okolia.
Obyvateľstvo sa živilo s klasickým spôsobom
vyrobeným vínom, ktoré bolo známe aj v Európe.
Výsledkom technického rozvoja mesto sa stalo na
prelome storočia centrom dopravy. Od 60-tych
rokoch 20. storočia bolo významné ťaženie bauxitu,
čo tiež prispelo k vývoju mesta. Od tých čias mesto
bolo známe už aj pre turistov.

2. Jazero
v jaskyni
Jedinečnú raritu
v celej strednej
Európe – Jazero v
jaskyni – nájdu
návštevníci v
centre mesta.
Egri Csaba
Jazero objavili v
roku 1903, keď
kopali studňu. Po deviatich rokoch bola zverejnená aj
pre návštevníkov. Jaskyňa je trojposchodová , dolné
a horné sály pokrýva karstová voda, ktorá má 19°C.
Návštevníci na člnoch môžu obdivovať prírodné
krásy jaskyne. Špeciálne liečebné účinky vzduchu v
jaskyni sú už dlhé roky známe. Teplota vzduchu je
približne 14-16°C, vlhkosť vzduchu je 100% a
mimoriadne čistý vzduch je na pomoc pre alergikov ,
pre astmatikov a pre pacientov s chorobami horných
dýchacích ciest. V roku 1925 bola objavená ďalšia
časť jaskyne, ktorá slúži ako nemocnica
pre
návštevníkov s chorobami horných dýchacích ciest.
www.lakecave.hu

3.Námestie
republiky
N a s t a r o m
trhovisku mesto
dalo postaviť
pamätnik na
počesť našej
histórie a mierovej
z m l u v y
Trianonskej. K
pamätníku, ktorý pochádza zo Sedmohradska od
partnerského mesta Zabola, sa dostaneme cez drevenú
Székely bránu.

4.Školské
múzeum
Školské múzeum
založili v dome
bývalého kantora.
V okolí sa tu
n a c h á d z a
najväčšia zbierka z
h i s t ó r i e
pedagogiky. V
pôvodnej školskej učebne môžeme sledovať zariadenie
jednoduchej triedy zo začiatku 20. storočia.
www.vktapolca.hu
5.Hlavné námestie
Hlavné námestie,
miesto niekdajších
trhov a bývalých
jarmokov bolo
c e n t r o m
obchodovania. Na
rohu stojí budova
bývalého hotela
Pannonia, miesto
s t á l e h o
obchodovania s vínom, častých plesov a výstav až do
vypuknutia 1.svetovej vojny. Uprostred námestia vidíme
sochu Svätej Trojice, postavenú v roku 1757. Na námestí sa
nachádza ďalšia socha Ladislava Martona,rodáka
z Tapolca ~ Malá kráľovná~.

6.Mlynské jazero
Okolie Mlynského jazera tvorí romantickú časť mesta.
Z Hlavného námestia cez útulný vnútorný dvor sa
dostaneme k Veľkému jazeru, kde nás víta socha rodáka
z Tapolca Jánosa Batsányiho. Tu pramenia teplé
pramene, od ktorých mesto kedysi dostalo názov. Teplé
pramene využívali aj starý Rimania, ktorí vodu zachytili,
vytvorili jazero a silou vody hnali mlyn. Mlyn cez stáročia
často prestavali, dnes slúži ako hotel. Názov hotela
dostal od manželky Jánosa Batsányiho Gabrielly
Baumbergovej – Hotel Gabriella. Na brehu malého
jazera nájdeme bustu Gabrielly Baumbergovej a krásnu
barokovú budovu so Svätou studňou, v nej krásna
Madona Alžbety Udvardyovej. Susedný kopec bol
historickým jadrom mesta, kde sa už v neolitiku usadili
prví obyvatelia.

7.Záhrada zrúcanín
Na kopci s kostolom sa
nachádza bývalý stred mesta
Tapolca. Kostol je obklopený
baštou, ktorá bola stavaná v
13. storočí v románskom
štýle. Po tureckej devastácie v
roku 1756 zrenovovali v
barokovom
štýle. Pred
rímsko-katolickým kostolom
môžeme vidieť zvýšený múr –
to sú pozostatky stredovekého
hradu.Na hlavnom múri z
rímskych čias môžeme vidieť
dielo Ladislava Martona: Naša
minulosť. Na severnej strane
budovy školy v 17. storočí
objavili a zrenovovali vchod hradu. Pred vchodom
nájdeme Vlčiu jamu, cez ktorú viedol zdvíhací most.
Uprostred záhrady stojí socha zakladateľa štátu
Svätého Štefana.

