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Ünnepeink sorában kiemelt szerepet játszik a várossá nyilvánítás és az ahhoz kapcsolódóan
megtartott Város Napja ünnepi rendezvény.
2016. március 31-én a település újbóli várossá nyilvánításának immár 50. évfordulóját
ünnepelhetjük.
Tapolca okleveles említésével először a XII. század végén találkozunk. II. András 1217-körül
Turul ispánnak adományozta Tapolcát, aki gazdaságának központját a tó partján alakította ki.
Tapolca nevének jelentése "meleg víz", mely nyilván az itt fakadó meleg vizű forrásokat jelölte.
1378-ban Tapolcát már mezővárosként emlegetik. Esperesi székhely, tizedszedő központ és a
nemesi vármegye közgyűléseinek egyik székhelye, a történelmi Zala megye keleti részének
központja, törvényszéki hely.
A török hódítás idején Tapolca az ütközőzónába került, a mohácsi csata után a közben várnak
kiépült tapolcai birtokközpont a veszprémi püspökség tulajdonába jutott. A XVII. század
közepén Széchenyi György püspök „szabad legényeket” telepített Tapolcára, újjáépíttette és
kibővíttette a várat.
A XVIII. század elejétől az egyre gyarapodó népességgel együtt iparosok, kereskedők is
települtek a városba, akik megalapozták és továbbfejlesztették a város gazdasági rangját.
A közlekedésben jelentős volt az 1891-ben megépített Sümeg-Tapolca közötti vasút. A város
a főútvonalak mentén tovább terjeszkedett, vasúti csomóponttá vált.
1905-től bevezették a villanyvilágítást, 1914-ben avatták a kórházat. 1903-ban fedezték fel a
város fő látványosságát a Tavasbarlangot, amely ma már ismét csónakkal járható be.

A magyarországi bauxitbányászat központjának idetelepülése révén 1966-ban a nagyközség
visszakapta az időlegesen elvesztett a városi rangját is.
A lakosság lélekszáma a Diszel településsel 1977-ben történt egyesülést követően 18 ezer fölé
emelkedett. Folyamatosan fejlődött az infrastruktúra, folytatódott az utak, járdák, víz- és
szennyvízvezeték, szennyvíztelep, a villany, telefon-, gázhálózat kiépítése. Új iskolák, óvodák,
könyvtár, üzletek, üzemek létesültek.
Az ezredfordulóra lendületbe jött a város, erősödött a lakosság lokálpatriotizmusa, a helyi
vállalkozások fejlődése az önkormányzati beruházási, fejlesztési törekvésekkel együtt olyan
településfejlődést eredményezett, amelyre méltán lehetnek büszkék a tapolcaiak.
Ennek okán, az újbóli várossá nyilvánítás 50. évfordulójára tekintettel javasolom, hogy a
Képviselő-testület 2016. évet nyilvánítsa ünnepi évvé.
Az ünnepi évhez kapcsolódó rendezvények szervezésével Pass Sándor képviselő vezetésével
egy szervező bizottságot bíznánk meg, melynek tagjai a város kulturális intézményeinek
vezetői, a kulturális élet meghatározó résztvevői. A szervező bizottság feladata, hogy az
évfordulóhoz kapcsolódó ünnepet alkalomhoz megfelelő módon koordinálja, megvalósítsa és
emlékezetessé tegye.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
tekintettel Tapolca Város újbóli várossá nyilvánításának
50 éves évfordulójára, a 2016. évet ünnepi évvé
nyilvánítja.
Az ünnepi év szervezési feladatainak lebonyolítására
szervező bizottságot hoz létre, melynek vezetésére
felkéri Pass Sándor képviselőt, tagjainak Barczáné Tóth
Boglárka TÁMK igazgatót, Füstös Zsuzsanna VOKE
igazgatót, Bajner Imre TBLÁI igazgatót, Décsey Sándor
könyvtárigazgatót és Hangodi László történészt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pass Sándor képviselő
Tapolca, 2015. október 21.
Dobó Zoltán
polgármester

