
 

Várpalotai évfordulók 2015-ben 
(Jelentős országos évfordulók a táblázat után) 

 
2010-ben 5 éve május 28. Szent Borbála tér avatása (Rákóczi-telep) 
2010-ben 5 éve május 29. Emléktábla-avatás a ferences-rendi kolostor emlékére 
2010-ben 5 éve szeptember 4-én testvérvárosi szerződés aláírása az olaszországi 

Grottazzolinával 
2010-ben 5 éve október 17-én Az Evangélikus Óvoda felvette a Forrás Evangélikus 

Keresztény Óvoda nevet 
2010-ben 5 éve december 2-án Szent Borbála-szobor avatása a HEMO előterében 
2005-ben 10 éve március 7-én meghalt Újhelyi Gábor festőművész, tanár 
2005-ben 10 éve július 23-án emlékparkot és emléktáblát avattak Csík Ferenc olimpiai 

úszóbajnok tiszteletére az egykori városi strand területén 
2005-ben 10 éve október 7-én emléktábla-avatással egybekötött ünnepségen nevezték el 

a sportcsarnokot Gál Gyuláról 
2005-ben 10 éve megalakult az Egészséges Palotáért Egyesület 
1995-ben 20 éve megalakult a Jó Szerencsét Művelődési Központ Nyugdíjas Dalköre 
1995-ben 20 éve május 20-án volt az első Bakony Virágai népművészeti nap 
1995-ben 20 éve megalakult a Páneurópai Unió városi szervezete 
1995-ben 20 éve szeptember 2-án emléktáblát avattak a Thury-várban a várpalotai 

szénbányák halálos balesetet szenvedett dolgozói emlékére 
1995-ben 20 éve privatizálták az Inotai Alumínium Kft.-t 
1995-ben 20 éve emlékművet avattak az 1994-es lőtértragédia áldozatai tiszteletére 
1990-ben 25 éve lett a Nemzeti Örökség része a Thury-vár 
1990-ben 25 éve elkészült Szabó Vladimir Szórakozó fiatalok című pannójának restaurálása 
1990-ben 25 éve megalakult a Városszépítő és -védő Egyesület 
1990-ben 25 éve a szovjet csapatok kivonultak Várpalotáról (Magyarországról) 
1990-ben 25 éve március 15-én avatták Rieger Tibor 1848-as emlékművét a Thuri téren 
1990-ben 25 éve alapították az evangélikus óvodát 
1990-ben 25 éve május 23-án elhunyt Könczöl Imre könyvtárigazgató, helytörténész 
1990-ben 25 éve szeptember 12-én elhunyt Bíró Antal festőművész, több műve a 

várpalotai Képzőművészeti Gyűjtemény része 
1990-ben 25 éve október 16-án avatták Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész 

Krúdy Gyula szoborkompozícióját 
1985-ben 30 éve április 11-én felavatták a Krúdy Gyula Városi Könyvtár jelenlegi épületét 
1985-ben 30 éve megalakult a Cserregő Néptáncegyüttes 
1975-ben 40 éve a korábban megszűnt Honvéd Tüzér Kiképző Tábor helyett megalakult a 

7300. Tüzér Kiképző Központ 
1965-ben 50 éve társadalmi munkában Vidámparkot hoztak létre a Grábler-tó mellett. 
1945-ben 70 éve március 21-én este a szűk értelemben vett Várpalotát – heves csatában – 

elfoglalták az oroszok, majd másnap a közigazgatásilag Várpalotához 
tartozó Pétfürdőt szintén 

1945-ben 70 éve februárban 118 cigányt végeztek ki hazaárulás vádjával a Grábler-tó 
mellett 

1940-ben 75 éve mintegy 300 lengyel katonát helyeztek el a várban, illetve a Kálvária-
dombon külön erre a célra felépített barakkokban 

1940-ben 75 éve június 25-én József királyi herceg felavatta Inota község hősi emlékművét 
és országzászlóját 

1935-ben 90 éve az országban elsőként indul meg Várpalotán a vájárképzés. December 1-
jén tartották az első vájárvizsgát 

1935-ben 90 éve július 23-án a bányászok pénzéből épült uszoda avatásán részt vett a Csik 
Ferenc, Abay Nemes Oszkár, Gróf Ödön, Lengyel Árpád összetételű 
úszócsapat 



1935-ben 90 éve augusztus 5–10. között a várpalotai kincstári erdőbirtokon Gömbös Gyula 
miniszterelnök vezetésével minisztertanács folyt 

1925-ben 90 éve a Gazdakör megkezdte rendszeres működését 
1925-ben 90 éve június 1-jén megszületett Újhelyi Gábor festőművész, tanár 
1915-ben 100 éve október 7-én megszületett Szíj Rezső helytörténész, irodalomtörténész 
1905-ben 110 éve november 26-án Szalay Ferenc evangélikus lelkész, a várpalotai 

takarékpénztár elnök-igazgatója 45 évesen meghalt. Az evangélikus 
sírkertben temették el. 

1890-ben 130 éve Zichy Paulina (a nemzetőrként meghalt Zichy Béla húga) rákbetegségben 
elhunyt, s ezzel kihalt az alsóurasági Zichy-ág. 

1885-ben 130 éve gróf Kálnoky Adél kisdedóvót alapított a Zárdaiskola épületében a két 
éves korában meghalt kisfia, Henri de Sabran-Pontevès emlékére. 

1835-ben 180 éve megépült a Csapó (később Kossuth) utcai róm. kat. emeletes iskola, az ún. 
öregiskola 

1815-ben 200 éve Richard Bright, a híres angol utazó Palotán járt 
1805-ben 210 éve május 1-jén letették az evangélikus templom tornyának alapkövét 
1765-ben 250 éve a Zichyek Polányból Inotára telepítették be Polány elüldözött protestáns 

(evangélikus) lakosságát. Egy teljesen külön utcát telepítettek be velük, 
melynek a mai napig Polyán utca a neve. 

1735-ben 300 éve mMiután Arhold Mátyás nevű birkás megépíttette az inotai templom 
hajóját és tornyát, a templomot Acsády Ádám veszprémi püspök 
szentelte fel 

1715-ben 300 éve Palota mezőváros („oppidum”) ettől az évtől kezdve évente három 
országos vásárt tarthatott 

 

 

2015 Semmelweis Ignác emlékév (1818-1865), melyet az UNESCO Semmelweis halálának 150. 

évfordulója alkalmából hirdetett meg. (http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-

kulugyminiszterium/hirek/semmelweis-emlekevet-hirdet-2015-re-a-kkm) 

2015 a Fény nemzetközi éve lett az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezésére, melyet az ENSZ 

és az UNESCO támogat. (http://elft.hu/sites/default/documents/feny_eve_2015-

rol_iskolaigazgatoknak.pdf)  

2015 a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve a Kormány döntése 

értelmében. (http://www.fidesz.hu/hirek/2014-11-25/aldozatok-a-tulelok-is/) 

2015-re Jókai Mór emlékévet hirdetett a felvidéki Jókai Egyesület. 

(http://www.hirek.sk/kultura/20150111084202/Jokai-Emlekevet-hirdet-a-Jokai-Kozmuvelodesi-es-

Muzeum-Egyesulet.html)  

2015-re Rómer Flóris-emlékévet kezdeményezett a Rómer Flóris Emlékbizottság: 

(http://www.hirado.hu/2014/03/18/megalakult-a-romer-floris-emlekbizottsag/) 

Irodalmi évfordulók 2015-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum összeállításában 

http://pim.hu/object.3d5c730a-63cd-42f2-8d69-f280d9ae972f.ivy 
Pl. 90 éve született Nagy László költő, műfordító (1925-1978)! 
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