
5 éve, 2007-ben
várpalotai információs tábla együttest helyeztek el a 

vasútállomáson (Hangadó I. évf. 13.sz.)
Várpalota csatlakozott a Bakony Turizmusáért 

Egyesülethez (Bakonyi Figyelő I. évf. 5. sz.)
játékvár átadása (Bakonyi Figyelő I. évf. 11. sz.)
szeptember 22-én avatták fel a Felsővárosi 

Helytörténeti Múzeum és Szálláshelyet ((Bakonyi 
Figyelő I. évf. 12. sz.)

november 17-én kulák emlékmű alapkőletétele 
(Bakonyi Figyelő I. évf. 15. sz.)

Várpalota csatlakozott a Magyarországi 
Bányásztelepülések Országos Szövetségéhez ((Bakonyi 
Figyelő I. évf. 8. sz.)

10 éve, 2002-ben
újra kinyitott a Zichy-kastély (Várpalotai Újság VI. 

évf. 7. sz.)
Veszelovszky-emlékszobát alakítottak ki a Zichy-

kastélyban (Várpalotai Újság VI. évf. 5. sz.)

15 éve, 1997-ben
június 29-én emléktáblát avattak a Várpalotáról és 

környékéről elhurcolt és haláltáborban elhunyt zsidó 
lakosság tiszteletére a zsidótemetőben

július 23-án hunyt el Tenczer Károly művelődési ház 
igazgató, helytörténeti kutató (Veszprém megyei 
életrajzi lexikon)

október 1-jén Pétfürdőt önálló községgé 
nyilvánították (www.petfurdo.hu)

20 éve, 1992-ben
augusztus 21-én hunyt el Veszelovszky Zoltán 

esztergályos, amatőr természetbúvár (Veszprém megyei 
életrajzi lexikon)

adták át a Fogyatékosok Napközi Otthonát 
(Várpalotai Újság VI. évf. 4. sz.)

25 éve, 1987-ben
emléktáblát avattak a római katolikus templom falán 

Vásárhelyi András és Tomori Pál emlékére 
(www.vasarhelyitagiskola.5mp.eu)

30 éve, 1982-ben
április 17-én mutatkozott be a VBSK ifi kézilabda 

csapata az első osztályú bajnokságban (Poór Gy.: A 
kézilabdázás története Várpalotán)

35 éve, 1977-beny
május 28-án Krúdy Gyula bronz emléktáblát avattak, 

Ligeti Erika alkotása a Városi Könyvtár falán látható 
(www.krudylib.hu)

45 éve, 1967-ben
szeptember 1-től kezdődött a mélyfúró iparitanuló-

képzés (Várpalota a sajtóban, 1967)
június 16-án megkezdődött Inotán a durvahuzalmű 

próbaüzeme (Várpalota a sajtóban, 1967)
"7. sz. Napköziotthonos Óvoda" átadása (mai 

Szivárvány Óvoda) 
(http://members.chello.hu/szivarvany.ovoda/kezdolap.
html)

50 éve, 1962-ben
megnyitott a társadalmi munkával épült tekepálya 

Inotán (Napló XVIII/262.)

55 éve, 1957-ben
október 4-én Helytörténetei Múzeumot alapítottak a 

Jó Szerencsét Művelődési Központban
július 28-án került átadásra a piactér (Új Várpalota, 

1957)

60 éve, 1952-ben
megkezdődött a vájárképzés (Kiss T.: Várpalotai 

szánbányászat története)
megkezdődött a művelődési ház építése Károlyi Antal 

Ybl-díjas építész tervei alapján (Szíj R.: Műemlékek és 
műalkotások Várpalotán)

elindult a kézilabdázás Várpalotán (Poór Gy.: A 
kézilabdázás története Várpalotán)

az Inotai Alumínium Kohó megkezdte működését 
(Poór Gy.: A kézilabdázás története Várpalotán)

70 éve, 1942-ben
készült Mikus Sándor: Táncoló lánykák szobra (Szíj 

R.: Műemlékek és műalkotások Várpalotán)

80 éve, 1932-ben
indult a termelés a Péti Nitrogénművekben (40 éves a 

Péti Nitrogénművek ()

85 éve, 1927-ben
megalakult a Várpalotai Bányász Sportkör (VBSK) 

(jelvény)

90 éve, 1922-ben
augusztus 9-én született Nagy Gyula festőművész 

(Veszprém megyei életrajzi lexikon)
Inotán új két tantermes iskolát és kántorlakást 

építtetett az egyházközség (Molnár Judit szakdolgozat)

105 éve, 1907-ben
márciusban megalakult a bányászok „Jó Szerencsét 

Olvasóköre” (Bakonyi Figyelő)
április 21-én született Bíró Antal festőművész 

(Veszprém megyei életrajzi lexikon)

125 éve, 1887-ben

http://www.krudylib.hu/


nyitották meg az Antal bányát (Kiss T.: Várpalotai 
szánbányászat története)

130 éve, 1882-ben
december 6-án Budapesten született Korompay Lajos 

bányamérnök (Veszprém megyei életrajzi lexikon)

135 éve, 1877-ben
november 6-án Várpalotán született Singer Leó író, 

műfordító, rabbi, tanár (Veszprém megyei életrajzi 
lexikon)

155 éve, 1857-ben
január 8-án született Winkler Márton katolikus tanító 

(Veszprém megyei életrajzi lexikon)
jelent meg az első újságriport Palotáról (Vasárnapi 

Újságban) (Szíj R.: Várpalota)

170 éve, 1842-ben
február 12-én született Ney Dávid operaénekes 

(Veszprém megyei életrajzi lexikon)

205 éve, 1807-ben
készült el Zichy Barbara és Ferdinánd síremléke (Szíj 

R.: Műemlékek és műalkotások Várpalotán)

235 éve, 1777-ben
április 7-én az alapkőletétellel megkezdődött a 

katolikus templom építése  (Szíj R.: Várpalota)

250 éve, 1762-ben
március 8-án született Hrabovszky György író, 

evangélikus lelkész, aki 1793-ban árvaházat alapított 
Várpalotán (Veszprém megyei életrajzi lexikon)

280 éve, 1732-ben
elkészült a Korona Szálló, melyet gróf Zichy János 

építtetett ()

285 éve, 1727-ben
május 1-jén szentelték fel a Zichy kastély kápolnáját 

(Szíj R.: Várpalota)

290 éve, 1722-ben
Erdődy Terézia megkezdte a Zichy kastély építését 

(Szíj R.: Várpalota)

325 éve, 1687-ben
november 21-én a törököket véglegesen kiűzték a 

várból (Tanulmányok Palota váráról)
került a Zichyek tulajdonában a vár (Tanulmányok 

Palota váráról)

445 éve, 1567-ben
Thury György távozott Palota várából (Szíj R.: 

Várpalota)

475 éve, 1537-ben
szeptember 3-án János király a Podmaniczky-

testvéreknek adta a várat (Tanulmányok Palota váráról)

485 éve, 1527-ben
Móré László kezébe került a vár (Tanulmányok Palota 

váráról)

535 éve, 1477-ben
meghalt Újlaki Miklós magyar főúr, macsói bán, 

erdélyi vajda, bosnyák király, az ország legnagyobb 
birtokosainak egyike (Veszprém megyei életrajzi 
lexikon)

a vár Újlaki Lőrinc birtoka lett (Tanulmányok Palota 
váráról)

615 éve, 1397-ben
elkészült a palotai udvarház, melyet a Konth család 

birtokol (Szíj R.: Várpalota)
fordult elő legkorábban oklevélben Palota neve (Kiss 

T.: Várpalotai szánbányászat története)
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