
5 éve június 26. megnyitották a Trianon 

Múzeumot 

 
15 éve február 21. Bartos Sándor pedagógus 

halála 

15 éve Bardócz Endre, a Thuri György 

Gimnázium alapító igazgatója halála 

15 éve avatták fel az Inotai Közösségi Házat 

15 éve október 22. emléktáblát avatott 

Bátorkő falán a Városszépítő és Védő 

Egyesület 

 
20 éve március 13. a Várpalotai Városi 

Televízió első adása 

20 éve kezdte meg működését az Evangélikus 

Óvoda  

20 éve június 15. avatták fel a Díszteret és 

Cyránszki Mária: Tavasz című szobrát 

20 éve október 19. városunkban járt és 

kiállítása nyílott a Nagy Gyula 

Galériában Borsos Miklósnak 

20 éve október 23. az MDF „In memoriam 

1956” kopjafát állított a Thuri téren 

(Czitó József fafaragása) 

 
30 éve június 22. határozat született Nevelési 

Tanácsadó alapításáról 

 

35 éve rendezte a Várpalotai-Péti Kertbarátkör 

Egyesület az első borversenyt a 

városban 

 

40 éve kezdte meg működését a várban a 

Magyar Vegyészeti Múzeum 

 

45 éve március 21. Kovács Ferenc 

Munkásmozgalmi emlékművét avatták 

fel /ma a Tési út mellett található/ 

 
50 éve április 4. átadták a November 7. Erőmű 

kultúrotthonát, a Béke Művelődési 

Házat (Szabó István tervei alapján 

épült) 

50 éve április 12. Fodor Ödön tanító, költő 

halála 

50 éve május 2. a helyi színjátszó kör Dobozi 

Imre: Szélvihar című darabját adta elő 

(9 előadás) 

50 éve elindult az első évfolyam a Thuri 

György Gimnáziumban 

50 éve felállították Mikus Sándor: Táncoló 

lánykák című bronz 

szoborkompozícióját a Jó Szerencsét 

Művelődési Központ előtt 

 
55 éve megnyitotta kapuit az olvasók előtt a 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

55 éve indult a TIT városi szervezete 

 
60 éve épült meg a Rákóczi-telepi bányász 

negyed 

 
65 éve június vége, Singer Leo várpalotai 

születésű rabbi, író halála 

Auschwitzban 

 

70 éve december 17. született Tüskeváron 

Szelestey László tanár, festőművész 

 
80 éve megalakult a Bányász Fúvószenekar 

 
90 éve született Bardócz Endre a Thuri Gyögy 

Gimnázium alapító igazgatója 

90 éve július 27. született Várpalotán Almássy 

György villamosmérnök (1962. 

Kossuth-díj, 1978. Állami díj) 

 

95 éve Bárány Róbert orvos, egyetemi tanár 

Nobel-díjat kapott a füllel és az 

egyensúlyérzékeléssel kapcsolatos 

munkásságáért 

 
100 éve december 18. született Csiky Iván 

helytörténész, Várpalota Város 

Díszpolgára 

 
115 éve szeptember 25. született Faller Jenő 

bányamérnök 

115 éve üdvözlik egymást a bányászok 

„Jószerencsét!” köszöntéssel 

 

130 éve megalakult Várpalotán az Önkéntes 

Tűzoltó Egylet, ami 1929-ig működött 

 
150 éve december 24. született Bordán István 

régész, természettudós, aki részt vett a 

Baláca-pusztai romok feltárásában 

 



160 éve január 26. született Várpalotán 

Krecsányi Sarolta színésznő, énekesnő 

 

175 éve a helybeli zsidó hitközösség 

elhatározására megkezdődött a 

zsinagóga építése, melyet 1840-ben 

fejeztek be 

 
200 éve augusztus 21. született gróf Waldstein 

János várpalotai uradalom tulajdonosa, 

mecénás lelkületű földesúr 

 
230 éve épült fel az evangélikus templom 

 
235 éve megkezdődött a római katolikus 

templom építése 

 
450 éve Thuri György 8 éven keresztül volt a 

vár kapitánya Palotán 

 
485 éve hunyt el Újlaky Lőrinc herceg 

 
515 éve Újlaky Lőrinc 183 forint adót fizetett 

 
545 éve nyilvánították először várossá Palotát 

 
570 éve Újlaky Miklós elkezdte építtetni a várat 

4 tornyos, belső udvaros mai formájára 

 
600 éve Keszi Balázs volt a várnagy Bátorkőn, 

tisztségviselő a palotai udvarházban 
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