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--TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kétévente tárgyalja a nemzetközi
kapcsolatokról szóló tájékoztatót, amit legutóbb 2004 márciusában készítettünk el. Az
előterjesztés összeállításához információt kértünk az oktatási intézményektől és az IPA
Magyar Szekció Tapolcai Szervezetétől. A kapott információkat a tájékoztatóban
rendszereztük.
Tapolca város partnervárosi kapcsolatai több évtizedes múltra tekintenek vissza.
Testvérvárosaink:
Lempäälä
A legrégebbi kapcsolat a finnországi Lempäälä településsel 1978-ban kezdődött el. A
kapcsolatfelvétel kezdeményezésében jelentős szerepet játszott a tapolcai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület vezetősége, kiterjesztésében pedig az említett egyesületi vezetők mellett a helyi
Finn-Magyar Baráti Társaság tagjai, tanácsi-városi tisztségviselők, képviselők, közéleti
személyek tevékenysége.
A kapcsolatfelvétel célja a helyi önkormányzatok, intézmények, szervezetek tevékenységének
megismerése, a két város között a kultúra, az idegenforgalom és az oktatás területén való
kölcsönös együttműködés volt.
A testvérvárosi szerződés aláírására 1990. június 25-én került sor.
A Finn-Magyar Baráti Társaság évente két alkalommal segédkezik a lempäälä-i csoportok
magyarországi látogatásának megszervezésében, folyamatos a kapcsolattartás.
A nagy távolság (2045 km) és a jelentős útiköltség miatt ritkán van lehetőség találkozók,
diákcserék megvalósítására.
Stadthagen
Stadthagen és Tapolca város vezetői 1990. november 06-án írták alá a testvérvárosi
szerződést. A szerződés magába foglalja a kultúra, a turisztika, a sport, az ifjúsági és oktatási,
gazdasági kapcsolatok fejlesztését, összehangolását, a városok közötti folyamatos
kapcsolattartást, a tapasztalatok cseréjét.
A két város között folyamatos a levélváltás. Több alkalommal küldtünk meghívót Stadthagen
polgármesterének és delegációjának. A meghívásokat azonban visszautasították azzal, hogy
későbbi időpontban tesznek látogatást Tapolcán. Jürgen Hoffmann polgármester januári,
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újévköszöntő levelében jelezte, hogy szeretné, ha a két település között a kapcsolat újra
élénkülne, várják az együttműködési lehetőségekre vonatkozó ötleteket, javaslatokat.
Este
Az olaszországi Este 650 km-re fekszik tőlünk, azonban az osztrák és olasz autópályáknak
köszönhetően viszonylag könnyen és gyorsan megközelíthető.
1999 tavaszán az Olaszországban élő magyar állampolgárságú Dr. Zord Ágnes keresett meg
bennünket egy esetleges testvérvárosi kapcsolat létrehozásának gondolatával Este városával.
Ezt követően, 1999 októberében utazott ki városunk vezetősége az estei Európa Napokra,
hogy megismerhessék a várost.
Este és Tapolca városok képviselő-testületei döntöttek a két város közötti testvérvárosi
kapcsolat létesítéséről. Az együttműködési megállapodás aláírására 2001. február 10-én
Tapolcán, majd 2001. szeptember 29-én Esteben került sor.
A kapcsolat szorosabbá fűzésében és a találkozók lebonyolításában nagy szerepe van Walter
Pieressának, a Testvérvárosi Bizottság elnökének.
Este jelentősebb eseményeire Tapolca majdnem minden esetben meghívást kap.
Zabola
Tapolca az erdélyi Zabola településsel létesített partnerkapcsolatot 1993-ban a Veszprém
Megyei Önkormányzat segítségével.
A kapcsolat 2002-től élénkült fel újra, azóta a kapcsolattartás folyamatos, évente sor kerül egy
tapolcai és egy zabolai találkozóra is. Zabola és Tapolca polgármesterei 2004. május 23-án
írták alá a települések közötti testvérvárosi együttműködési megállapodást.
Bratislava-Ružinov
Pozsony második legnagyobb kerületével, Ružinovval (Rózsadomb) való kapcsolat a sport
területén indult el, amely fokozatosan egy kulturális kapcsolat kialakulását is maga után
vonta.
Barátságos labdarúgó mérkőzések évente megrendezésre kerülnek váltakozó helyszíneken. A
Ružinovi Búcsúra (szeptember) minden évben meghívást kapunk.
Ružinovval a testvérvárosi szerződést 2004. november 26-án kötöttük meg.
Partnervárosaink:
Aknaszlatina
A kárpátaljai bányásztelepülés, Aknaszlatina partnervárosi kezdeményezése a budapesti
Kárpát-Szövetség közvetítésével jutott el hozzánk. A Bakonyi Bauxitbánya Kft. jelentős
segítségével 1996-ban látogatást tettünk a kárpátaljai városban, amelyet 1996 őszén
viszonoztak. Ezt követően a két település kapcsolata megszakadt.
Aknaszlatina polgármestere 2003-ban kereste meg újból településünket, anyagi
támogatásunkat kérve. Akkor sajnos segíteni nem tudtunk. Tavaly novemberben 700.000,- Ft
készpénz és sok értékes tárgyadomány került átadásra az Aknaszlatinai Római Katolikus
Óvodának.
A márciusi ukrajnai választásokon Aknaszlatinán új, román nemzetiségű polgármester került
megválasztásra.
Bjelovar
A horvátországi Bjelovarral 1978 óta van a városnak sportkapcsolata. A sportkapcsolat ma
már csak egyesületi szinten működik. A Tapolcai Városi Sportegyesület Sakk Szakosztálya és
Futó Szakosztálya tart fenn kapcsolatot bjelovári egyesületekkel. Évente részt vesznek
egymás versenyein.
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Umag
Umag az Adriai-tenger partján fekszik, Tapolcától 450 km-re. Híres üdülőhely, lakossága
15.500 fő. Mint Tapolca életében, Umag életében is kiemelkedő szerepe van a víznek, a
szőlőnek és a bornak, a művészeteknek és a kultúrának.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult Umag városának vezetésével
történő kapcsolatfelvételre. A sport (labdarúgás) területén a kapcsolat már elindult.

Megvalósult programok, találkozók a 2004-2006. években:
2004. január 31-február 5. Leonardo pályázat keretében a Széchenyi István Szakképző
Iskola harmadik éve vett részt a TOS (Trans Online Shop)
projektben. A stadthageni iskola koordinálja ezt az Internetes
kereskedelemmel foglalkozó hét nemzetet tömörítő projektet.
Németország, Finnország, Spanyolország, Franciaország,
Olaszország, Ausztria és Magyarország vesz részt a tananyag
kidolgozásában. 2004-ben 4 fő vett részt a franciaországi
Ruenben megrendezett konferencián.
2004. április 8-10.

A 2003/2004. tanévben Tapolcán, a Széchenyi István Szakképző
Iskolában került lebonyolításra a Nemzetközi Gasztronómiai
Verseny Stadthagen, Halle, Wroclaw és Tapolca csapatainak
részvételével. Intézményenként négy diák, 2-2 fős csapatokban
(pincér, szakács) versenyzett egymással, német, lengyel és
magyar ételeket készítettek. Az iskolánként benevezett két csapat
különböző menüt főz és tálal. Az intézmény a szakképzési
hozzájárulásból fedezte a verseny költségeit.

2004. április 23-26.

2004. április 23-án került sor a Both László fafaragómester által
készített, a Zabolai Önkormányzat által Tapolca városának
ajándékozott székelykapu ünnepélyes átadására és a két település
közötti testvérvárosi megállapodás aláírására.
Az ünnepségen Zabola két táncegyüttese, a Gyöngyharmat
Táncegyüttes és a Forrás Néptáncegyüttes is fellépett.
Vendégeink a találkozó további részében a Szent György-hegyi
Napok rendezvényein vettek részt.
Zabolai vendégek száma: 40 fő

2004. május 12.

A Batsányi János Általános Iskola szervezésében a Városi
Művelődési Központban került megrendezésre a „Sporttal a
környezetvédelemért” című konferencia. A rendezők a
konferencia
céljaként
az
általános
iskolai
tanulók
környezettudatos nevelésének gazdagítását, a sport és a környezet
kölcsönhatásainak megismertetését, a felmerülő konfliktusok
megoldási módszereinek alkalmazását jelölték meg. A
konferencia témájában magyar és külföldi előadók tartottak
előadásokat, tettek konkrét javaslatokat a sporttal történő
környezettudatos nevelés tantervbeli alkalmazására. A
konferenciára az intézmény stadthageni, zabolai, estei, lempääläi
és dublini partneriskoláiból érkeztek vendégek.
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2004. április 15-21.

Diákcsere keretében a Batsányi János Általános Iskola 18 diákja
és 3 pedagógusa utazott Stadthagenben nyelvgyakorlás és
tanórákon való részvétel céljából. Közös módszertani projektet
készítettek a matematika és a művészetek terén.

2004. június 5 – július 3.

A Leonardo Program keretében a Széchenyi István Szakképző
Iskola 20 diákja töltötte nyári szakmai gyakorlatát Stadthagenben.
A diákokat 2-2 pedagógus kísérte.

2004. június 18-24.

Diákcsere keretében a Batsányi János Általános Iskola 18 diákot
és 3 pedagógust látott vendégül Stadthagenből. A cél ez
alkalommal is a nyelvgyakorlás és tanórákon való közös részvétel
volt. Közös módszertani projektet készítettek a matematika és a
művészetek terén.

2004. június 14-18.

A Képviselő-testület tagjai, helyi vállalkozások vezetői és a
Tapolca Városi Televízió munkatársai tettek látogatást Zabolán és
környékén.
Résztvevők száma: 22 fő

2004. augusztus 21-22.

A Tapolcai Ünnepi Napok keretében került megrendezésre a
Tapolcai Öregfiúk FC-vel közös szervezésben az önkormányzati
labdarúgó tornára. A város vendégeként szlovák partnervárosunk,
Pozsony-Ružinov csapata, az FC vendégeként pedig Marcelháza
labdarúgó csapata vett részt a tornán.
Pozsonyi résztvevők száma: 21 fő
A német-magyar diákcsere keretében a Batsányi János Általános
Iskola 20 diákot és 2 pedagógust látott vendégül Stadthagenből.
Közös programjuk a sport és az egészséges életmód köré
szerveződött, hangsúlyozva azok fontosságát.

2004. szeptember

2004. szeptember 25-26.

Városunk meghívást kapott a minden évben megrendezésre
kerülő Ruzinovi Búcsúra, Pozsonyba. A búcsú kulturális
programjain kívül nemzetközi találkozót is tartottak, ahova
Ružinov Önkormányzata partnertelepüléseit (Tapolca, Umag,
Znojmo) hívta meg. A találkozó keretében Mini Önkormányzati
Labdarúgó Tornát és az első Nemzetközi Folklór Fesztivált is
megrendezték. A labdarúgó tornán a Tapolcai Öregfiúk FC
csapata első helyezést ért el. A folklór fesztiválon a Batsányi
Táncegyüttes mutatkozott be fergeteges műsorával.
Résztvevők száma: 39 fő

2004. október 1-4.

Este Város Önkormányzata minden év október első hétvégéjén
tartja az Estei Európa Napokat, amiket minden évben más-más
testvérvárosának szentel. A 2004. évben a britt Leek városa
kapott bemutatkozási lehetőséget. A találkozón Tapolca városát
önkormányzati képviselők, a hivatal és az intézmények dolgozói
képviselték.
Résztvevők száma: 10 fő

2004. november

A Batsányi János Általános Iskolához látogatott el a zabolai
testvériskola igazgatója és a település polgármestere. A vendégek
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beszámoltak az iskola és a falu életének alakulásáról és
megbeszélést folytattak a további együttműködésről.
2004. november 26-28.

2006. november 26-án került sor ünnepélyes keretek között
Tapolca városa és Bratislava-Ružinov városrész között a
testvérvárosi szerződés aláírására. A találkozó során a Ruzinovi
Önkormányzat kihelyezett képviselő-testületi ülését is
megtartotta.

2005. március 30.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ádám Attila
Péter, Zabola polgármestere részére „Tapolca város tiszteletbeli
polgára” kitüntetést adományozott. A kitüntetés átadására
Tapolca újbóli várossá nyilvánításának 39. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségen került sor.

2005. április

A német-magyar diákcsere keretében 15 diák és 1 pedagógus
utazott Stadthagenbe a Batsányi János Általános Iskolából. A
diákok részt vettek a tanórákon és elkirándultak Hannoverbe,
Buckeburgba és a Steindelsei-tóhoz.

2005. április 3-7.

A 2004/2005. tanévben Tapolcán Stadthagenben bonyolították le
a Nemzetközi Gasztronómiai Versenyt, ahol a versengő diákok 22 fős csapatokban (szakács, pincér) német, lengyel és magyar
ételspecialitásokat készítettek. A Széchenyi István Szakképző
Iskolából 4 diák vett részt a versenyen.

2005. április 22-25.

A Szent György-hegyi Napok rendezvényein Ružinov és Este
delegációi vettek részt. A találkozó során a pozsonyi Karpaty
Folklór Együttes is műsort adott a hegymagasi Szent György
Pincében.
Résztvevők száma:
Bratislava-Ruzinov (26 fő)
Este (4 fő)

2005. május 6-8.

Atestiadi 2005 Nemzetközi Ifjúsági Sportrendezvény – Este
Az ifjúsági sportrendezvényt Este minden évben megrendezi,
melyre meghívja testvérvárosai sportolói diákjait is. 2005-ben a
kosárlabda és az 5 km-es gyaloglás sportágak kaptak kiemelt
szerepet. Sajnos a versenyek során díjazott helyezést nem sikerült
elérnünk.
Résztvevők: általános és középiskolánk, valamint az egyházi
iskola diákjai, kísérő tanárai, önkormányzat képviselői

2005. május 13-14.

A Képviselő-testület tagjai, vállalkozások vezetői és a hivatal
dolgozói tettek látogatás Pozsonyban.
Résztvevők száma: 23 fő

2005. május 27-29.

Ifjúsági találkozó az európai állampolgárság évének jegyében
A diákok az Európai Unióval kapcsolatos vetélkedőn vettek részt.
Továbbá férfi és női ifjúsági (16-22 év) kézilabda mérkőzéseket
játszottak Este és Tapolca Városi Sportegyesület csapatai. A
nőknél a tapolcai, a férfiaknál az estei csapat nyert.
Résztvevők: Bratislava-Ruzinov (25 fő)
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Este (25 fő)
2005. június 7 – július 5.

A Leonardo Program keretében a Széchenyi István Szakképző
Iskola 20 diákja töltötte nyári szakmai gyakorlatát Stadthagenben.
A diákokat 2-2 pedagógus kísérte.

2005. augusztus 7-14.

Bratislava-Ružinov Városrész Önkormányzatának képviselői
EcoCarpatia címmel nemzetközi ifjúsági környezetvédelmi tábort
szerveztek Modrában (Szlovákia). A tábort 11-15 év közötti
gyermekek részére rendezték, ahol Ružinov, Umag
(Horvátország), Znojmo (Csehország) és Tapolca vettek részt.
Tapolcáról 6 diák és két kísérő tanár vett részt a táborban.

2005. augusztus 13-20.

A németországi Oberhaidi Fúvószenekar Tapolcán készült fel a
fennállásának 110. évfordulója alkalmából, októberben rendezett
jubileumi koncertjükre. A próbák mellett megismerkedtek
városunkkal és környékével, valamint közreműködtek a Tapolcai
Ünnepi Napok keretében rendezett a német nemzetiségi
műsorban.
A zenekar részére a Városi Művelődési Központban
térítésmentesen próbatermeket, valamint a fellépésért egy
vacsorát biztosítottunk.
Résztvevők száma: 48 fő

2005. augusztus 11-16.

Augusztus második szombatján rendezik meg a Zabolai
Falunapot, melyre önkormányzatunk is meghívást kapott. A
Falunap alkalmából került átadásra Zabolának Tapolca város
ajándéka, egy IFA típusú tűzoltó autó. Az ünnepségen a
Képviselő-testület tagjai és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkatársai vettek részt. A delegáció ellátogatott a Gyimesekvidékére, valamint a nyergestetői tömegsírnál emlékkeresztet
állított az 1848-49-es forradalom és szabadságharc elesett hősei
emlékére.
Résztvevők száma: 17 fő

2005. augusztus 25-28.

A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fúvószenekara 45 taggal Németországban járt a Nemezetek
Fesztiválja elnevezésű rendezvényen. Magyarországról az
intézmény zenekarán kívül még egy másik zenekar, és egy
tánccsoport vett részt. a fesztivál több helyszínen került
megtartásra, többek között Hamburg belvárosa volt a fellépések
egyik helyszíne. Az utazáshoz a Nemzeti Civil Alaphoz
benyújtott pályázaton sikerült támogatást szerezni, a fennmaradó
részt a zenekar saját bevételeiből fedezte.

2005. szeptember

A német-magyar diákcsere keretében 15 diák és 2 felnőtt érkezett
Stadthagenből a Batsányi János Általános Iskolához. A vendégek
megismerkedtek Tapolca és a környék nevezetességeivel, közös
túrákon és sportversenyeken vettek részt a magyar diákokkal,
valamint a tanórákra is ellátogattak.
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2005. szeptember 9-11.

A 2005. évi Önkormányzati Öregfiúk Labdarúgó Tornára
Bratislava-Ružinov, Umag és Marcelháza csapatai kerültek
meghívásra.

2005. szeptember 24-25.

A 2005. évi Ruzinovi Búcsú alkalmával nemcsak ružinovi és
umagi partnereinkkel, ismerőseinkkel fűzhettük szorosabbra a
kapcsolatot,
hanem
megismerkedtük
Umag
újonnan
megválasztott polgármesterével, Vlado Kraljevic-csel és Ružinov
új partnertelepülésének, Bécs-Liesing városrész vezetőivel. Az
eseményre az önkormányzat delegációján kívül a Tapolca Városi
Sportegyesület Öregfiúk Labdarúgó Csapata és egy kulturális
csoport kapott meghívást. Felkérésünkre a Tapolcai Musical
Színpad kísérte el delegációnkat, a Hotel Mentol című darabból
adtak elő részleteket.
Helyezések a labdarúgó tornán:
1. hely: Bratislava-Ružinov
2. hely: Tapolca
3. hely: Umag
4. hely: Znojmo

2005. szeptember 29 – október 3.
Európa Ünnepség Este
2005 a „Franciák Éve”, Pertuis városa kapott bemutatkozási
lehetőséget (francia gasztronómiai és termékbemutató, Luberon
természetvédelmi régió ismertetése).
Ebben az évben Este önkormányzata a találkozóra meghívta
valamennyi testvérvárosát és azok testvértelepüléseit. Az
eseményen Zabola delegációja (2 fő) vett részt, Pavol Kubovic,
Ruzinov polgármestere az utolsó pillanatban lemondta,
Stadthagenből és Lempäälä pedig nem fogadta el a meghívást.
Sor került Este és Fiume között a testvérvárosi megállapodás
aláírására is.
„2005, az európai állampolgárság éve a nevelésen keresztül”
címmel szemináriumot tartottak a résztvevőknek francia nyelven.
Tapolcai résztvevők száma: 4 fő.
2005. november 4-6.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2005.
(IX.9.) számú Képviselő-testületi határozatával 300.000,- Ft, Ács
János polgármester polgármesteri kerete terhére 300.000,- Ft és
Lengyel József képviselő képviselői kerete terhére 100.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aknaszlatinai
Római Katolikus Óvoda részére. A támogatás az óvoda további
működésének biztosítása, megsegítése érdekében került átadásra a
találkozó során.
Intézményeink különböző játékokat, taneszközöket, könyveket,
számítógépeket és Dr. Scher József rendőrkapitány
gyermekruhákat adományozott az óvoda részére.
Az óvoda dolgozói és a település vezetői nagyon hálásak a
támogatásért, az óvodások pedig műsorral várták a vendégeket.
A találkozó alkalmával a delegáció tagjai megismerkedtek a
településsel, vezetőivel és ellátogattak a sóbányába is.
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2006. január

A Batsányi János Általános Iskolához látogatott el a zabolai
testvériskola igazgatója és a település polgármestere. A vendégek
beszámoltak az iskola és a falu életének alakulásáról és
megbeszélést folytattak a további együttműködésről.

2006. január 23-25.

A Széchenyi István Szakképző Iskolából 3 fő tett előkészítő
látogatást egy kemnitzi (Németország) oktatási központnál
külföldi szakmai (kereskedelmi és vendéglátós) gyakorlat
szervezése érdekében. Az új partnert megkeresését az tette
szükségessé, hogy a stadthageni partneriskolának új igazgatója
van, aki az idei évben nem vállalta a tapolcai diákok
foglalkoztatását szerkezeti változások és anyagi okok miatt.
A Széchenyi István Szakképző Iskola márciusban pályázatot
nyújtott be a Tempus Közalapítványhoz a külföldi szakmai
gyakorlat megvalósítására, a pályázatot május elejéig bírálják el.
Sikeres pályázat esetén júniusban 20 diák (10 vendéglátós és 10
kereskedő) négy pedagógus kíséretében töltheti négyhetes
szakmai gyakorlatát a kemnitzi oktatási központban. Az oktatási
központ elméleti felkészítést és gyakorlatot is biztosít a diákok
részére.
Az iskola a gyakorlaton való részvételt megpályáztatja diákjai
között, nyelvi előkészítést tart a diákok, majd egy felmérést
követően választják ki a résztvevőket.

2006. március 27-30.

A Széchenyi István Szakképző Iskola diákjai (4 versenyző) ebben
a tanévben a Halle-ben lenyolított Nemzetközi Gasztronómiai
Versenyen vettek részt.

2006. évi tervek, találkozók:
2006. április 28 – május 1. Szent György-hegyi Napok keretében az idén Zabola vezetőit és
táncegyütteseit látjuk vendégül.
2006. május 6.

A Tapolcai Öregfiúk FC meghívást kapott az Umag Városi
Labdarúgó Tornára.

2006. június 14-19.

Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia került megrendezésre a
finnországi Poriban, majd ezt követően delegációnk ellátogat finn
testvérvárosunkba, Lempääläbe. Városunk képviseletében Bognár
Ferenc, Sibak András és Závori László képviselők vesznek részt a
találkozón.

2006. augusztus 19.

A Tapolcai Ünnepi Napok keretében Tapolcai Öregfiúk FC-vel
közösen ismét megrendezzük az VIII. Tapolca Kupa Nemzetközi
Nagypályás Labdarúgó Tornát. A tornára Este, Ružinov és Umag
csapatai kerültek meghívásra.

2006. szeptember

Ružinovi Búcsú

9
2006. október

Európa Fesztivál Este

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkereste a megye jelentősebb
nemzetközi kapcsolataival rendelkező településeit, hogy partnereiken keresztül juttassák el
bemutatkozó levelüket az ottani kamarákhoz. A bemutatkozó levelet várhatóan a napokban
küldik meg részünkre angol és német nyelven.
Batsányi János Általános Iskola: Az utóbbi tanévben nemzetközi kapcsolataik a németmagyar diákcserére és finn-magyar, ír-magyar levelezésre korlátozódtak. Minden esetben
angol és német nyelvhasználat a jellemző. Keresik az újabb pályázati lehetőségeket diákcserés
kapcsolataik felelevenítéséhez és közös nemzetközi projektben való részvételhez. Az iskolát
erre ösztönzi a két tanítási nyelvű osztályok felső tagozatba érése is.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola: 2004-től, a Diószegi (Szlovákia) Általános Iskola új
igazgatójának kinevezése után nincs partnerintézménye az iskolának. Több külföldi iskolával
is próbálták felvenni a kapcsolatot, de elsősorban a korosztályi problémák miatt nem
sikerültek ezek a próbálkozások.
A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola nemzetközi kapcsolatairól szóló
beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: A 2006-os évre konkrét külföldi
kapcsolatuk még nincs, de ha terveiket sikerül megvalósítani az őszi hónapokban egy
olaszországi vendégszereplést szeretnének az Ifjúsági Fúvószenekarral lebonyolítani.
A Tapolcai Öregfiúk FC a szlovák Marcellháza és Bratislava-Ružinov, a horvát Umag és az
olasz Este önkormányzati és öregfiú csapataival is tart fenn kapcsolatot. Az első Tapolca
Kupa lebonyolítására 1999-ben került sor, azóta minden évben megrendezik a Tapolcai
Ünnepi Napok ideje alatt. A találkozóknak nemcsak sportértékük van, hanem ezek során az
emberi kapcsolatok is elmélyülnek, barátságok kötődtek és kötődnek, megismerték egymás
városát, kultúráját, szokásait.
Az IPA (International Police Association – Nemzetközi Rendőr Szervezet) nemzetközi
kapcsolatairól szóló tájékoztatót a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a tájékoztatót áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjen.
Tapolca, 2006. április 20.

Ács János sk.
polgármester

