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5 éve július 23-án emlékparkot avatattak Csík Ferenc olimpiai úszóbajnok tiszteletére az egykori városi strand 
területén

5 éve október 7-én emléktábla-avatással egybekötött ünnepségen nevezték el a sportcsarnokot Gál Gyuláról 5 
éve megalakult az Egészséges Palotáért Egyesület


10 éve       a Táncsics utca és a Szent István utca kereszteződésében lévő terület hivatalosan is megkapta a Dísztér nevet
10 éve       elkészültek a Dankó utcai szociális bérlakások
10 éve       hunyt el Ungvári Gyula ny. honvéd alezredes, a Várpalotai Gábor Áron Tüzérmúzeum egykori igazgatója


15 éve megalakult a Jó Szerencsét Művelődési Központ Nyugdíjas Dalköre
15 éve május 20-án volt az első Bakony Virágai népművészeti nap
15 éve       alakult a Páneurópai Unió városi szervezete
15 éve szeptember 2-án emléktáblát avattak a Thury-várban a várpalotai szénbányák halálos balesetet szenvedett 

dolgozói emlékére
15 éve       privatizálták az Inotai Alumínium Kft-t
15 éve       emlékművet avattak az 1994-es lőtértragédia áldozatai tiszteletére


20 éve       lett a Nemzeti Örökség része a Thuri vár
20 éve       elkészült Szabó Vladimir Szórakozó fiatalok című pannójának restaurálása
20 éve       megalakult a Városszépítő és Védő Egyesület
20 éve       a szovjet csapatok kivonultak Várpalotáról (Magyarországról)
20 éve március 15-én avatták Rieger Tibor 1848-as emlékművét a Thuri téren
20 éve alapították az evangélikus óvodát
20 éve       május 23-án elhunyt Könczöl Imre könyvtárigazgató
20 éve       szeptember 12-én elhunyt Bíró Antal festőművész, több műve a várpalotai Képzőművészeti Gyűjtemény része
20 éve       október 16-án avatták Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész Krúdy Gyula szoborkomozícióját


25 éve április 11-én felavatták a Krúdy Gyula Városi Könyvtár jelenlegi épületét 25 
éve megalakult a Cserregő Néptáncegyüttes



25 éve       Matzon Frigyes (1909-1986) szobrászművész a városnak ajánlotta kb. 200 db művét


30 éve       felavatták Grantner Jenő szobrászművész Than Károly mellszobrát a Magyar Vegyészeti Múzeumban
30 éve       június 14-én nyitott a Palota Áruház
30 éve       január 10-én ünnepélyesen megnyitották a Tési-dombi lakótelepen a 2-es számú postát


35 éve rendezte aVárpalotai-Péti Kertbarátkör Egyesület az első borversenyt a 
városban 35 éve döntés született Várpalotai Bányászati Gyűjtemény létesítéséről
35 éve       megalakult a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja a Helyőrségi Klubban
35 éve       fejeződött be az inotai római kori halomsírok feltárása


40 éve       megalapították a Thuri György Munkásszövetkezetet
40 éve       megalakult a Várpalotai – Pétfürdői Kertbarátkör


45 éve       Várpalotán megnyílt Veszprém megye első gyermekfodrász üzlete
45 éve       szeptember 1-jén adták át a Tési-dombi általános iskolát


50 éve június 12-én avatták Ohmann Béla: Turi György[!] c. szobrát az 1. sz. Általános Iskola udvarán 50 
éve avatták Mészáros Dezső: Bányászfiú című bronzszobrát a Szénbánya Központja előtt
50 éve       a régi strandra került Garami László: Akt - kőszobra
50 éve februárban megalakult a „Jó Szerencsét” Termelőszövetkezet
50 éve szeptember 24-én elhunyt Bán Aladár költő, műfordító


65 éve       március 21-én véget ért Várpalotán a II világháború


75 éve       július 23-án nyitott az egykori városi strand
75 éve       szeptember 6-án született Újpesten Tatár Antal grafikus, kirakatrendező
75 éve       ásatások során felszínre került a római katolikus temetőben található kolostorrom, mely 1440-ben épült



75 éve       vájárképzést indítottak Várpalotán – az országban elsőként


80 éve       Fuvaroskör alakult


85 éve június 1-jén született Balatonfüreden Újhelyi Gábor tanár, festőművész, városunk 
díszpolgára 85 éve kezdte meg rendszeres működését a gazdakör


90 éve       alakult a Bányász Kórus
90 éve       megalakult az Iparos Olvasókör dalárdája Vass Gyula karnagy vezetésével
90 éve       Várpalotai Torna Egylet (VTE) néven megalakult a város első labdarúgó egyesülete


95 éve       október 7-én született Szíj Rezső református lelkész, író, történész, városunk díszpolgára


105 éve     augusztus 31-én hunyt el Ney Dávid operaénekes


115 éve     április 17-én született Fodor Ödön tanító, költő, dalszerző


120 éve     kihalt az alsóurasági Zichy-ág Zichy Paulina halálával


125 éve     gróf Kálnoky Adél megalapítja a városban az első óvodát, mely 1950-ig működött


130 éve     szentelték fel az evangélikus templomot


150 éve     leégett a Zichy-kastély, melyet Waldstein János épített újjá Ybl Miklós tervei alapján


185 éve     április 12-én hunyt el Hrabovszky György evangélikus lelkész, aki 1793-ban árvaházat alapított 
Várpalotán




260 éve     katolikus elemi iskola épült Várpalotán


275 éve     Acsády Ádám veszprémi püspök felszentelte az inotai római katolikus templom tornyát és a templomhajót


490 éve feltehetőleg 1520-ban született Thury György, a XVI. század legkiválóbb várkapitánya, 1559-től Palota

várának parancsnoka


660 éve     a Kont család kapta meg a palotai birtokot a korabeli várral (ma Pusztapalota) Nagy Lajos királytól
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