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Várpalotai évfordulók
2018

5 éve, 2013-ban történt
február 2-án átadták a műfüves sportpályát
március 19-én tartották a Tési-domb városrész
ünnepségét
május 1-jén emlékművet avattak az alsóvárosi temetőben a

Krúdy-emlékhét ismeretterjesztő
előadásokkal, Krúdy-sétával

II. világháborúban elhunyt honvédek és munkaszolgálatosok
emlékére
júliusban új irodaházat (inkubátorházat) avattak a Szent
István utcában
szeptember 19-én átadták a Maderspach Viktorról
elnevezett kilátót a lőtéren
október 19-én a városi kórház felvette Szent Donát nevét
(névadó ünnepség és felszentelés)

2018. november 10. (szombat)
Könczöl Imrének, a várpalotai Krúdykultusz megteremtőjének emléknapja,
a várpalotai Krúdy-emlékév zárása

október 29-én felavatták Szent István mellszobrát a Thuryvárnál

10 éve, 2008-ban
április 29-én letették az új-zélandi tetőfedőgyártó üzem
alapkövét
március 1-jén a várpalotai várat formázó játékvárat adtak át
a Jókai utcai hőközpont mellett
október 21-én emléktáblát helyeztek el az alsóvárosi
temetőben a Tomori-forrásnál

További programjainkról részletesen a
könyvtár honlapján és Facebook oldalán
tájékozódhatnak!
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rehabilitációját célzó komplex beruházás alapkőletételi

2018. október

november 19-én felavatták Petőfi (Petrovics) István
emlékjelét az egykori Végh kocsma helyén

Krúdy Gyula-emlékév

december 5-én új parkot adtak át a Készenléti lakótelepen

a városi könyvtárban!

tiszteletére a Felsőinkám utcában

december 10-én emlékjelet avattak Heidrich Péter

15 éve, 2003-ban

Kiemelt programok

végleg bezárt az inotai strand
szeptember 25-én a 8. Sz. Általános Iskola felvette egykori

2018. február 5. (hétfő)
Sajtótájékoztató,
a Krúdy-emlékév ünnepélyes megnyitója

igazgatója, Bartos Sándor nevét
november 20-án átadták a városi rendőrkapitányság új
épületét

20 éve, 1998-ban
március 30-án került sor a hajléktalanszálló átadására

2018. május 11-12. (péntek-szombat)

új öntödét avattak Inotán

Krúdy Gyula emlékszoba

augusztus 20-án testvérvárosi szerződést kötött Várpalota és

megnyitó ünnepsége a Thury-várban

szeptember 12-én felavatták a református egyház gyülekezeti

(állandó kiállítás)
szombaton 11 órakor Krúdy-gábli

Petrozsény
házát
október 10-én megerősítették az 1966-ban aláírt
testvérvárosi szerződést Várpalota és Körmöcbánya között
október 15-én megkezdte működését a városi gázfűtőmű
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2018-ban

október 15-én a 8. Sz. Óvoda felvette a Kölyökvár Óvoda ne-

475 éve, 1543-ban

vet
október 26-án 1956-os emléktáblát avattak a 8-as főút mel-

25 éve, 1993-ban
február 20-án tartották a Jó Szerencsét Művelődési Központban az MTV Ki mit tud? városi bemutatóját
májusban megrendezték az első Zrínyi Ilona Napokat
október 20-án emléktáblát helyeztek el a Faller Jenő Szakközépiskola bejáratánál a várpalotai iparos-oktatás 100. év-

kolostori élet

485 éve, 1533-ban
a palotai ferences kolostorban meghalt Vásárhelyi András költő,
szerzetes

490 éve, 1528-ban

fordulója alkalmából
december 8-án átadták a Rákóczi Telepi Általános Iskola

Palota első ízben szerepelt egy német térképen

tornatermét

825 éve, 1193-ban
30 éve, 1988-ban
megalakult a Vox Castellana kamarakórus, művészeti vezetője Borbás Károly
április 21-én a 7. Sz. Általános Iskola felvette Bán Aladár
nevét. A névadó tiszteletére emléktáblát avattak
(ekkor kerül az iskolába B. Bartha István: Bán Aladár kő fejszobra is)
szeptember 30-án átadták a Zeneiskola új épületét

történt először (III. Béla oklevelében) Inota (Iunota) említése
mint fehérvári keresztesek birtoka
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lett

a török seregek támadása miatt megszűnt Palotán a ferences

315 éve, 1703-ban

október 17-én került sor a Faller Jenő Szakközépiskola és

felépült az evangélikusok iskolaháza, építtetése Molnár

avatták Faller Jenő bronz fejszobrát, valamint átadták az iskola

(Molitorisz) Sámuel lelkész nevéhez fűződik

sportudvarát is

320 éve, 1698-ban

35 éve, 1983-ban

március 1-jén Palota lakosai megkötötték az első egyezséget

felépültek a tízemeletesek a Jókai és a Felsőinkám utcában,

Zichy (II.) István gróffal. Palota lakói nem jobbágyok, hanem

átadták az Árpád utcai ABC-t és a Szolgáltatóházat

„Palotai sereg vagy Szabad Rend”.

megszűnt a századelő óta működő ún. Kiserőmű; az inotai November 7. Erőműben termelődő gőz felhasználásával a város

370 éve, 1648-ban

jelentős részét bekapcsolták a távhőszolgáltatásba

látott napvilágot a Thury György éneke címen ismert vitézi dal

40 éve, 1978-ban

445 éve, 1573-ban

megnyílt a Pannonker Vállalat új ABC áruháza (FORFA ABC)
az Ady-lakótelepen

szeptember 4-én Erdődy Pálffy Tamás lett Palota várának kapitánya

45 éve, 1973-ban

460 éve, 1558-ban

megszűnt a Honvéd Tüzér Kiképző Tábor
augusztus

21-én

megkezdte

működését

a

8.

Sz.

szeptember 8-án Podmaniczky Rafael megbízását követően

Napköziotthonos Óvoda (ma Kölyökvár Óvoda)

Thury György elfogadta a palotai vártartomány gazdasági igaz-

szeptember 2-án alapították a Városi Képzőművészeti Gyűj-

gatását

teményt (Inota)
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Szakmunkásképző Intézet névadó ünnepségére, melyen fel-

50 éve, 1968-ban
januárban egyesült a „November 7.” és a „Jó Szerencsét” Termelőszövetkezet és az utóbbi néven működött tovább

tán állt be nemzetőrnek

175 éve, 1843-ban

november 1-jén átadták a Táncsics utca első „miniáruházait” (cipőbolt, női fodrászüzlet, bisztró)

március 7-én született Kálnoky Adél grófnő (Waldstein János

novemberben megkezdte működését Várpalotán a

második felesége), a várpalotai kisdedóvó- és iskolaalapító

„Jaffagyár” (szikvíz és üdítőitalgyár)

55 éve, 1963-ban
megalapították az 1. Sz. Általános Iskolát

225 éve, 1793-ban
Hrabowszky György kezdeményezésére az evangélikusok hozzákezdtek az árvaház építéséhez

230 éve, 1788-ban

májusban megnyitotta kapuit a Magyar Vegyészeti Múzeum
május 15-én került sor a várpalotai sportpályaavató labdarúgó

Palotára került Hrabowszky György evangélikus esperes, iskolatör-

mérkőzésre (Várpalota - Magyarország 1:6)

vénye például szolgált az egyházmegye összes gyülekezete számára

szeptember 1-jén megkezdte önálló intézményként való mű-

felépült a református templom

ködését a kisegítő iskola
november 16-án átadták a Thuri György Gimnázium új épületét
december 2-án a városi könyvtár átköltözött Kossuth utcai
épületébe, és az avatóünnepségen felvette Krúdy Gyula nevét

280 éve, 1738-ban
Talheim Mária Anna (gr. Zichy III. János özvegye) kápolnát építtetett a római katolikus temetőben
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rajz tagozat indult a gimnáziumban

augusztus 5-én Drávahídvégen meghalt Zichy Béla gróf, aki Palo-

125 éve, 1893-ban
60 éve, 1958-ban
k. fiúiskola épületében. Első igazgatója Winkler Márton r. k.

február 24-én új üzemorvosi rendelő nyílt a MÁV Várpalotai

kántortanító volt.

Vasútállomásának területén

augusztus 29-én meghalt Sztáray Antal gróf. A birtok és a bá-

szeptember 6-án átadták a Jó Szerencsét Művelődési Házat

nya az oldalági Zichy család, Zichy Gábor tulajdonába került.

felavatták Ohmann Béla: Thury György szobrát

140 éve, 1878-ban

65 éve, 1953-ban

október 21-én született Krúdy Gyula író

április 2-án három kisvállalat egyesítésével megalakult a Városgazdálkodási Vállalat

155 éve, 1863-ban
járási székhely lett Palota
befejeződtek a Zichy-kastély tűzvész utáni újjáépítési munkái

160 éve, 1858-ban
március 10-én Palota a cs. és királyi hatóság döntése szerint
Várpalota néven városi rangra emelkedett

170 éve, 1848-ban
május 7-én Palotán mintegy 400 fős nemzetőrség tette le ünnepélyesen esküjét az alkotmányra és a királyra

április 4-én felavatták a 6. Sz. Óvodát a Rákóczi telepen
április 15-én átadták a vájáriskola új épületét és kollégiumát
Inotán az Erőmű bejáratánál felavatták Illyés Gyula: Munkás,
Megyeri Barna: Munkásnő és Kerényi Jenő: Megbeszélés c.
szobrát

70 éve, 1948-ban
december 31-én megnyitották az első állami óvodát a Temető
utcában (ma Mártírok útja)
átadták a Bányász Könyvtárat, mely később a Jó Szerencsét
Művelődési Házba költözött
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megkezdte működését az Iparostanonc Iskola 98 tanulóval a r.

75 éve,
1943-ban
5 éve,
2011-ben történt:

100 éve, 1918-ban

február Elhunyt Tatár Antal várpalotai festőművész
május
23. A
Magyar Honvédség
ez évi
legnagyobb
hadgyakorlatának,
a
március
17-én
kivégezték
Molnár
Mária
várpalotai
születésű
Dinamikus együttműködés 211. harcászati gyakorlatának ünnepélyes

misszionáriusnőt a délkelet-ázsiai Pitilu szigetén (Indonézia)
megnyitója

85 éve,
1933-ban
Pannónia Fesztivál

június 15. Átadták az uniós támogatásból megújult és kibővített Ringató

májusBölcsőde
12-én elhunyt
épületét Krúdy Gyula író
június
24. Átadták a 730
millió Ft-os
támogatásból megújult Thury-várat
feltárták
a homokbánya
területén
a népvándorlás-kori
longobárd

búvár, rovargyűjtő. Nevéhez fűződik— a napjainkban már védett— fűrészlábú szöcske felfedezése
november 11-én született Könczöl Imre irodalomtörténész,
könyvtáros, a városi könyvtár igazgatója, számos helytörténeti
könyv írója

július 14-17. Tom Hooper Oscar-díjas brit rendező sörreklámfilmet forgatott

temetőt, melyet a nemzetközi szakirodalom „Várpalotai kultúra”
Inotán

néven említ
szeptember 6. Együttműködési szerződést írt alá Várpalota az Ukrajnai

105 éve, 1913-ban

Kolomya várossal
szeptember
11. Ledöntötték az Inotai Hőerőmű 105 méter magas kéményét
90 éve,
1928-ban
október 4. Átadták a 2 millió Ft uniós forrásból megújult fogadópultot és a

új római
katolikus iskola épült a Kossuth utcában
babapelenkázót a városi könyvtárban

4. Leleplezték
Inotán az ’56-os
emlékművet
július november
12-én meghalt
vitéz Csörgey
Károly
tábornok több bajtárdecember 4. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és Talabér Márta
sával együtt
a várpalotai lőtéren

polgármester ünnepélyes keretek között aláírta a 3,5 milliárd Ft összegű Japán

december
1-jén megalakult a Várpalotai Unió Dalkör Varga Béhitel elengedéséről szóló nyilatkozatot
Megjelent:
Leitner
Ferenc
— Budai László: Várpalota: Egy mezőváros
la római
katolikus
káplán
vezetésével
metamorfózisa c. könyve

95 éve, 1923-ban
10 éve, 2006-ban történt:

október 1-jén megalakult Várpalotán a Magyar Királyi Honvéd
Csapat Gyakorlótér Parancsnoksága, a mai MH Bakony Harckiképző Központ első jogelődje

110 éve, 1908-ban
július 7-én Budapesten meghalt Pállik Béla festőművész, operaénekes, színigazgató. A Zichy-kastély könyvtártermének freskóit ő festette.

április
26. ElhunytLajost
el Szíj Rezső
református lelkész, író, történész
kinevezték
Korompay
bányaigazgatónak
július 4. Elhunyt Pacsuné Fodor Sára tanító, helytörténet- kutató

Suha Jenő tanító megalakította a 295. számú „Hollós Mátyás

augusztus 3. Kopjafát állítottak a Grábler-tó mellett kivégzett cigányok

115 éve, 1903-ban

Cserkészcsapat”-ot
emlékére (www.naploonline.hu)
augusztus 9.alakítottak
Emléktáblát állítottak
Csík Ferencnek,
az 1936-os olimpia
munkáslakásokat
ki az Alsóés Felsőinkámban,
a
százméteres gyorsúszás bajnokának a Gál Gyula Sportcsarnokban

Witzleben-Altdöbern Henrik megvette a Zichy-birtokot a kas-

Kálvária-dombon, a Külsőmajorban, a Fanni- és a Szabó-telepen

téllyal együtt. A szén felhasználása céljából téglagyárat, mész-

Unió Bányászati és Ipari R. T. alakult

égetőt, villamos erőtelepet és brikettgyárat létesített.
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június 9-13. Lezajlott az 5. (Várpalotán az utolsó) országos hírre szert tevő

január 26-án született Veszelovszky Zoltán amatőr természet-

