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Közérdekű évfordulók 2020-ban. 

Honismereti-helytörténeti évfordulónaptár, 

különös tekintettel Veszprém megyére és székhelyére 

 
Válogatott adatgyűjtés 

**** 
 

A kronológiai – vagy magyarul: kortani – összeállítások a történelem területi lecsapódását ábrázoló 

térképek párjaként a történelem időbeliségét mutatják be. Amint a térképek tartalma nagyon változatos 

lehet, épp úgy a kronológia is gazdag történeti adatokból, adatsorokból meríthet. Leginkább 

kézenfekvő az eseménytörténet tárházából válogatni, de sok lehetőséget nyújt a történelmi jelentőségű 

személyiségek, vezető tisztségviselők, tudósok, neves alkotók, hősök és más kiemelkedő nagyjaink 

életrajzi adatainak, pályaképének évfordulót kereső átfésülése is. Ugyanakkor tény, hogy a szerves 

történeti folyamatok menetének időpontokhoz kötése körültekintőbb szemléletet igényel.  
 A kortani összeállítás, a kronológiai adatgyűjtés bő lehetőséget ad különféle jegyzékek 

felvázolásához, szinte magát építi. Összeállításunkban a következő fő szempontok szerint indultunk el. 

 

– A település eredete, nevének legkorábbi ismert írásos említése, birtoklástörténeti változások, 

közigazgatási rangemelkedés, ilyen változások, egyesülések, névváltoztatások, a település címere és 

más jelképei. 

– A kronológia mérföldkövei: a település történetének sorsfordulói, be- és kitelepítések, meghatározó 

események, a település dicső napjai és „szenvedései” (természeti csapások, háborús ostromok, 

bombázások,  megszállások, tömegbalesetek, egyéb gyásznapok).  

– Fontos, jelképértékű tájképi, város- vagy utcaképi változások, a mindennapi életet befolyásoló 

közművesítés, vasútépítés, műszaki fejlesztés, városiasodás, a műemlékvédelem, a környezet- és 

természetvédelem fejleményei.  

– A társadalmi haladásról tanúskodó fejlemények: mozgalmak, egyesületek, művészeti együttesek,  

tudományos és közművelődési intézmények, szervezetek, vállalkozások, helyi hírlapok, hírközegek, 

közösségi színterek alapítása, sorsa.  

– Nagyrendezvények (beleértve: búcsújárások, hagyományos vásárok, találkozók, felvonulások, 

fesztiválok, ünnepi hetek, napok, kiállítások) megszervezése, az idegenforgalom és hatása, térségi és 

testvértelepülési kapcsolatok stb. 

– Kiemelkedő jelentőségű személyek életének, életművének, tevékenységének, legkiemelkedőbb 

alkotásainak évfordulóhoz köthető momentumai, királylátogatások és híres emberek látogatásai. 

– A honismereti mozgalomnak és történeti előfutárainak eredményei, honismereti célú nevelés, 

történeti gyűjtőmunka, emlékezetes rendezvények, lényeges helytörténeti, helyismereti kiadványok, 

kiadványsorozatok, a helybeli társadalmi elismerés (kitüntetések, utcanévadás, emlékjel állítása stb.), 

az emlékápolás, a kegyeleti gondoskodás, az értéktári mozgalom eredményei. 

 

Ez a kronológiai összeállítás a honismereti mozgalmat, a megyénkben és az egyes településein 

folyó honismertetést kívánja szolgálni azzal a szándékkal, hogy jubileumi rendezvények, 

megemlékezések, vetélkedők, bemutatók, kiállítások, kiadványok, világhálós összeállítások, 

emlékjelállítások és más hasonló megmozdulások szervezésében nyújtson támpontot, váltson ki 

további ötleteket. 

 A honismereti kronológia, ahogy a térkép vagy akár egy szótár, sosem lehet teljes, sem 

helységek szerint, sem országosan, és az érintett témakörök, szakterületek szerint sem. Már csak azért 

sem, mert az évfordulók a 25, 50, 100 éves léptéktől akár az 5 éves léptékig aprózhatók. És azért sem, 

mert tartalmi feltöltésük az adott település, régió, intézmény, munkahely, szakma, emberközösség, 

mozgalom története feltárásának előrehaladtával folytonosan bővíthető, reméljük, hogy megbízható, 

hiteles adatokkal. Örökzöld kérdés, hogy a szaktudományok, a műszaki haladás vagy a széles közélet 

időponthoz, valamint közelebbi helyhez köthető fejleményei milyen mértékben vehetők figyelembe a 

honismeret tekintetéből, ez alighanem esetről esetre kíván mérlegelést.  
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 Ez a kronológia más összeállítások adatait nem helyettesítheti, azok erényeit nem kérdőjelezi 

meg. Köszönet és elismerés illeti azokat, akik helyi évfordulónaptárakat állítanak össze, vagy a 

jubileumok megállapítását lehetővé tevő folyamatos menetű krónikákat jelentetnek meg! Az alábbi 

összeállítás adatai leginkább a Veszprém megyei helytörténeti-honismereti könyvespolcon sorakozó 

kiadványokból származnak, valamint a honismereti munka korábbi eredményeire támaszkodnak. A 

kellő adatforrások szűkében, a feltárás vagy a gyűjtőmunka állása szerint az adatsorok, konkrét adatok 

felmutatása sokszor mutat hiányokat, különösen akkor, ha újabb és újabb összefüggések jönnek elő. 

Esetenként bizonytalanság is felmerülhet az adatokban, amelyet mielőbb tisztázni kell. A korábbi évek 

évfordulós összeállításainak tapasztalatai alapján most nagyobb hangsúlyt kaptak a kiegyezés utáni 

polgári kornak, de a XX. század második felének évfordulói is, nemkülönben a rendszerváltás körüli 

fejlemények. Az egyes sorok lexikális tömörségétől eltérően egy-egy évforduló tárgyánál, mint pl. 

Trianon, a tanácsrendszer, a szovjet csapatok kivonulása, a kolontári vörösiszapkatasztrófa stb. 

esetében — kifejezetten szemléletbővítő célzattal — a szokásosnál részletezőbb közlés is előfordul. 

Fontos tudni, hogy a hírközegekben, különösen a világhálón különböző évfordulók, emlékévek 

jegyzékei, esetleg más jubileumi alkalmak listái is megjelennek, sajnos, nem eléggé következetesen és 

nem mindig időben. 

 Az összeállítás akkor éri el célját, ha a honismeret gondolata jegyében sorai minél több új és 

megbízható tétellel egészülnek ki a használata során. 

 

Veszprém, 2019 decemberében. 

Somfai Balázs 

 

 

 

2020-

ban 

hány 

éve: 

 

Mely évben: 

 

Az évforduló tárgya (személy, tisztség, intézmény, esemény, 

fejlemény, rendezvény, alkotás stb. révén megemlékezésre 

ajánlva), továbbá kiegészítések, egyéb megjegyzések: 

 

Helyi kötődés, 

egyéb fontos 

körülmény: 

925 1095 Szt. (I.) László király halála, Könyves Kálmán király trónra 

lépése. 

 

750 1270. I. 18. Árpádházi Szt. Margit halála. Veszprém 

725 1295 Pápateszér község nevének (Teszár, az oklevélben: Thezar 

alakban írva) első ismert előfordulása egy birtokadományról 

szóló oklevélben. Az oklevél szövege egy XIX. századi 

forráskiadványban maradt fenn. 

Pápateszér 

700 1320 Dáka község nevének (Dálko, az oklevélben Dalko-ként írva) 

első ismert írásos előfordulása egy birtokról szóló oklevélben. 

Az oklevélről egy XIX. századi forráskiadványból van 

tudomásunk. 

Dáka 

650 1370 Nagy (I.) Lajos magyar királyt lengyel királlyá választották.  

450 1570. VIII. 16. Speyeri egyezmény, Erdély fejedelemséggé vált.  

425 1595 Több fontos törökellenes győzelem éve. (Esztergom, 

Visegrád, Lippa, Arad, Csanád stb.) 

 

400 1620. V. 1. Zrínyi Miklós költő, hadvezér, politikus születése Ozalyon 

(Horvát-o.). Megh.: Csáktornya, 1664. XI. 18. 

 

400 1620. VIII. 25. Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek magyar királlyá 

választása. (E címéről lemondott: 1621. XII. 31.) 

 

375 1645. XII. 16. Linzi béke: III. Ferdinánd király és I. Rákóczi György közötti 

békeszerződés, egyebek közt a vallásgyakorlat teljes 

szabadságáról.  

 

350 1770. III. 8. Pápay Sámuel nyelvész, jogász születése Felsőörsön. (Megh.: 

Pápa, 1827. V. 31.) 

Felsőörs, Pápa, 

Veszprém, Devecser 

300 1720 A háborús korok után konszolidálódó ország első országos körű állami adatgyűjtése, 

az 1715. évi összeírás eredményei és tanulságai alapján elrendelt következő 

konskripciónak, az 1720-as országos összeírásnak az éve. Ezek elsősorban az állami 

adók hatékonyabb behajtását célozták, ezenkívül bizonyos közgazdaságtani és 

statisztikai célokat is szolgáltak. Adataik emellett az utókor helytörténeti és 
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családtörténeti kutatásainak is hasznos forrásai lehetnek. 

300 1720. XII. 19. Volkra János veszprémi püspök halála. Veszprém 

275 1745. VIII. 15. Padányi Biró Márton kinevezés veszprémi püspökké. Veszprém 

275 1745 Veszprém város zászlajának legkorábbi ismert példánya. 

Nemes másolata a Városházban látható. 

Veszprém 

225 1795. V. 20, 

VI. 4. 

Martinovics Ignácnak és 6 társának nyilvános fejevétele a 

budai Vérmezőn. 

 

225 1795 A pápai Nagytemplom felszentelésének éve. Pápa 

200 1820. I. 28. Pálóczi Horváth Ádám költő, író, mérnök halála 

Nagybajomban (Somogy várm.). Szül.: Kömlőd (Komárom 

várm.), 1760 V. 11. 

Balatonfüred, Pápa, 

Tihany, Tótvázsony 

200 1820 A vármegyeházbeli levéltár kulcsainak hivatalos átadásával 

Veszprém vármegye főispánja ekkor nevezte ki Balassa 

Ignácot, aki addig is viselte a regesztrátori (lajstromozó) 

címet, a vármegye legelső archiváriusává (levéltárnokává). 

Veszprém 

175 1845. V. 12. Batsányi János költő halála Linzben. (Szül.: Tapolca, 1763. 

V. 9.) 

Tapolca 

175 1845. VI. 7. Auer Lipót hegedűművész születése Veszprémben. Megh.: 

Loschwitz (Német-o.), 1930. VII. 15. 

Veszprém 

160 1860. VV. 22. Laczkó Dezső piarista tanár, geológus születése 

(Trencsénben). Megh.: Veszprém, 1932. X. 28. 

Veszprém 

150 1870. VII. 23. Cholnoky Jenő geográfus születése (Veszprémben). Megh.: 

Bp., 1950. VII. 5. 

Cholnoky-emlékév! 

Veszprém 

150 1870 Kisfaludy Sándor szobrának avatása a sümegi Népkertben, 

eredeti nevén: a Püspökkertben.. 

Sümeg 

145 1875. IX. 12. Ranolder János veszprémi püspök halála (Csopakon). Szül.: 

Pécs, 1806. V. 16. 

Veszprém 

145 1875. I. 8. Bodor Antal gazdasági szakírónak, a magyar falukutatás 

egyik úttörőjének születése (Kolozsváron). Megh.: Bp., 1955. 

I. 3. 

 

145 1875 Napvilágot látott Cser József tanító Veszprém város és 

Veszprém megye rövid leirása a Veszprém megyei néptanodák 

számára című iskolai segédkönyve, benne Veszprém 

városnak a helyrajza, lakosaira és történetére vonatkozó 

lakóhelyismereti (honismereti) tudnivalókkal. 

Veszprém 

140 1880. VII. 4. Meghalt Veszprémben Francsics Károly borbély, 

emlékiratíró. (Szül.: Pápa, 1804. XI. 30.) 

Pápa, Veszprém 

135 1885. IX. 24.  Zsoldos Ignác jogász, bíró, a magyar jogi szaknyelv 

megújítójának halála Veszprémben. (Szül.: Pápa, 1803. VII. 

24.) 

Pápa, Veszprém 

125 1895. II. 11. Rédl Rezső botanikus, piarista születése Balinkán. (Elhunyt: 

Veszprém, 1942. XII. 8.)  

Veszprém 

125 1895. szept. A tanítás megkezdése a Veszprémi Állami Felsőkereskedelmi 

Iskolában. 

Veszprém 

120 1900. IX. 14. Nyakas János tanár, történész születése (Hajdúnánáson).  

Megh.: Veszprém, 1989. VII. 18.) 

Veszprém 

120 1900 A zirci Erzsébet-kórház megnyitásának emlékére táblát 

avattak. 

Zirc 

120 1900 Kemény Béla városi jegyző tollából Emlékbeszédek címmel 

összeállítás jelent meg Pápa város elhunyt jótevőiről. A füzet 

46 jeles személy nevét sorolja fel. 

Pápa 

115 1905. VI. 11. Nemeshanyban megszületett Sebesyné Tóth Mária népi 

iparművész, a hanyi csipke meghonosítója. Megh.: Sümeg, 

1974. XII. 3. 

Nemeshany 

115 1905 Megjelent Beke Ödönnek A pápavidéki nyelvjárás című 

kötete, a nyelvtudomány által ma is becsült kiadvány. Reprint 

kiadását a pápai városi könyvtár jelentette meg 1977-ben. 

Pápai járás, Pápa 

vidéke 

115 1905 Befejeződött Pápa főterén az uradalmi bérház (a volt Varasdy-

ház) kétemeletessé való átépítése. A Várkastély saroktornyait 

Pápa 
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nem tekintve ez volt a Fő tér első kétemeletes épülete. 

Városképileg fontos tény, hogy több kétemeletes ház, 

bizonyos szándékok ellenére, azóta sem épült a téren.  

110 1910. V. 19. Szeglethy György veszprémi polgármester halála 

(Budapesten). Szül.: Devecser, 1854. IV. 20. Polgármester: 

1899–1910. 

Veszprém 

100 1920. VI. 4. „Trianoni béke.” Az ország I. világháborús veresége és az azt követő politikai káosz 

után a győztes hatalmak rendkívül igazságtalan békeszerződést kényszerítettek 

Magyarországra katonailag, politikailag, gazdaságilag és mindenekelőtt területi 

vonatkozásban. A magyar állam területe az 1/3-ára csökkent a szomszédos, részben 

újonnan szervezett államok javára úgy, hogy azok területhódító étvágya még a 

magkapott területeknél is többre terjedt volna. Az „új rend” súlyos társadalmi hatással 

volt az országra és a határon kívül került magyarságra, azonkívül az új határú 

államokat kiszolgáltatta a nagyhatalmak érdekeinek, és magában hordozta a II. 

világháború csíráit. A nem felejtés és a nemzeti gyász érzése mellett a nap 2010 óta 

— a távlati megbékélés, az államok európai együttműködése és az egymás mellett élő 

nemzetiségek valóságos egyenlősége reményében — a Nemzeti Összetartozás 

Napjának mint nemzeti emléknapnak számít (2010. évi 45. törvény). — 2020 a 

nemzeti összetartozás éve. 

100 1920. V. 13. Lóczy Lajos geológus, geográfus, akadémikus halála 

Balatonfüreden. Szül.: Pozsony, 1849. XI. 4. 

Veszprém, Balaton-

vidék 

100 1920. XI. 7. Endrődi (Kupricz) Sándor költő, szerkesztő halála (Bp-en). 

Szül.: Veszprém, 1850. I. 16. 

Veszprém 

100 1920. I. 3. Majer Antal erdészmérnök, erdészettörténeti kutató születése 

Sárhatvanban (Fejér vármegye.). Meghalt: Szombathely, 

1995. XII. 29. 

Bakony 

100 1920. VIII. 15. „A Falu Napja” című rendezvénnyel a Faluszövetségnek, a 

magyar falvak gondozása, gazdasági és kulturális fejlesztése 

érdekében megalakított országos szervezetnek a zászlóbontása 

Balatonfüreden. A Faluszövetség szervezésében, ill. 

szorgalmazására a következő évtizedekben számos kiállítást 

tartottak országszerte, Veszprém megyében pl. 1924-ben 

Pápán, 1933-ban Somlóvásárhelyen, 1936-ban Devecserben 

és a Somlón. 1922-ben Tapolcán és Keszthelyen is.  

Balatonfüred 

100 1920 Megalapították a Várpalotai Bányászkórust. Várpalota 

100 1920 A Lakos és Székely-cégnek (Bp.), a pápai Elekthermax-

vállalat elődjének alapítása. 

Budapest, Pápa 

95 1925. VII. 26. Felavatták a főváros balatonkenesei üdülőtelepét. Balatonkenese 

95 1925 Wlassics Tibor szerkesztésében megjelent a Balatoni Kalauz 

című enciklopédikus igényű kötet, a Trianon után 

újjászerveződő Balaton-kultusz jeles kiadványa.  

Balaton 

95 1925. I. 17. Miklósházapuszta hivatalos névadása. Mai neve: 

Szabadságpuszta. 

Veszprém 

90 1930. VIII. 30. Komjáthy László polgármester halála (Veszprémben). Szül.: 

Veszprém, 1876. IX. 2. Polgármester: 1911–1930. 

Veszprém 

90 1930. II. 10. Varga Béla könyvtárosnak, szerkesztőnek, az Eötvös Károly 

Megyei könyvtár igazgatójának (1961–1991) születése 

(Szanyban). 

Veszprém 

90 1930 A Klebelsberg Kunó miniszter nevéhez fűződő országos 

iskolaépítési program (1926–1930) keretében megépült a 

fűzfőfürdői iskola. (Az így létesült népiskoláknak kb. a 66%-a 

a Nagyalfüldön, 28%-a a Dunántúlon épült fel.) A fűzfői 

épület 2018-ban Klebelsberg-iskolaépületként országos 

védettséget kapott.   

Balatonfűzfő 

90 1930 Megjelent Szegeden Kogutowicz Károly Dunántúl és 

Kisalföld c. kétkötetes monográfiájának I. kötete. (A II. kötet 

1936-ban látott napvilágot.) 

Dunántúl 

90 1930 A magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbumának 

sorozatában napvilágot látott a Zalai fejek c. kortárslexikon. 

Zala vármegye 

90 1930 Megjelent Horváth Konstantin Zirc története című könyve. Zirc 
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90 1930 Megjelent Darnay Kálmán Sümegi kalauz c. kötete. Sümeg 

85 1935. VIII. 

11–18, VIII. 

30–IX. 3. 

„Veszprémi Hetek” néven a korszak első nagyrendezvénye 

Veszprémben. „A Balaton–Veszprém–Bakony ünnepségei” 

felcímmel meghirdetett ünnepi heteken toronyzene, tábori 

misék, tudományos ülések, hangversenyek, művészeti és 

őstermelői kiállítások, sportrendezvények, kirándulások, 

versenyek, művészeti estek, egyesületi rendezvények stb. 

zajlottak le.  

Veszprém és vidéke 

85 1935. VIII. 11. „Bakonyi ház” néven szabadtéri múzeum avatása 

Veszprémben: tkp. az első skanzen a Dunántúlon. 

Veszprém 

85 1935. június Mederszűkítéssel megszüntették Pápán a Szélesvizet, a 

Tapolca-folyó kiöblösödő szakaszát. Helyén kisebb ligetet 

képeztek ki. 

Pápa 

85 1935 Deák Ferenc diákkori lakóházán emléktábla avatása. Pápa 

85 1935 A Virius-emlékmű emelése. Balatonszepezd 

85 1935. VIII. 17. A Laczkó-emlékkút felavatása a Kiskuti-völgyben. Veszprém 

85 1935 A távolsági közlekedés kiépülésének folyamatában megindult 

a Veszprém–Zirc és a Pápa–Keszthely autóbuszjárat. A 

távolsági tömegközlekedést ezeken a vonalakon addig szinte 

egyedül a vasúti személyszállítás jelentette. 

 

85 1935 A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége 

honismereti szempontból érdekes módszertani segédletet tett 

közzé A nemzettanulmányozás útmutatója címmel. Az 

adatgyűjtéshez mintát kínáló 16 oldalas összeállítást minden 

iskolához tervezték eljuttatni. 

 

80 1940. VIII. 30. A második bécsi döntéssel Észak-Erdély területe visszatért a 

magyar államhoz. 

 

80 1940 Árpádházi Boldog Margit ereklyéje Veszprémbe érkezett. Veszprém 

80 1940 Erdey Dezső Szent Imre-szobrának avatása a veszprémi 

Várban. 

Veszprém 

80 1940 Testvérintézményi kapcsolat jött létre a pápai Ranolder-

intézet és az oroszhegyi (Udvarhely vármegye) óvoda közt. 

Pápa 

80 1940 Megjelent Halácsy Dezsőnek A magyar városokért című kötete. A városok szociális 

és kulturális feladatait elemezve, a nemzeti gondolat, a közoktatásügy tekintetéből, a 

turisztika, a piackutatás, a publicisztika és a reklám szempontjából egyaránt 

figyelemre méltó, újszerű kötet rövid idő alatt több kiadást is megért.   

80 1940 A Magyar Szemle Társaság „Kincsestár” c. kiskönyvtárának 7. köteteként megjelent 

Eperjessy Kálmánnak A magyar falu településtörténete című kis könyve, a kor 

honismereti könyvespolcán az egyik legértékesebb munka. A mű bővített változata A 

magyar falu története címmel 1966-ban látott napvilágot.  

80 1940 Megjelent Morvay Péter Kádárta helynevei c. műve, a 

Veszprémvármegyei Múzeum Veszprémvármegyei füzetek 

című sorozatának 1. sz. kiadványa. 

Veszprém-Kádárta 

75 1945 A II. világháború befejeződése. Az 1944. III. 19. óta az országot megszállva tartó 

német haderőt kiverték a szovjet seregek, egyben véget vetettek a nyilasuralomnak. 

Az országnak a háborútól való megszabadulása azonban az 1990/91-ig tartó újabb 

fegyveres megszálláshoz és hamarosan drasztikus politikai változásokhoz vezetett. A 

szovjet erők az akkori magyar állam területét 1944. IX. 5-én érték el a Székelyföldön. 

(Az ország mai területét 1944. IX. 23-án Battonyánál.) Az ország egészét 1945. IV. 4-

én szállták meg, ezt az IV. 4-i dátumot a múlt rendszer mint Magyarország 

„felszabadulását” ünnepelte. 

75 1945. IX. 26. Bartók Béla zeneszerző, zenetudós halála New Yorkban. 

Szül.: Nagyszentmiklós (Temes megye), 1881. III. 25. 

 

75 1945. III. 23. Bódi Magdolna munkásnő mártírhalála Litéren. Szül.: 

Szigliget, 1921. VIII. 8. 

Litér 

75 1945. VII. 3. Darnay Kálmán régész, múzeumalapító halála Sümegen. 

Szül.: Sümeg, 1864. V. 11. Családneve 1884-ig: Dorner. 

Sümeg 

75 1945. XI. 27. Sziklay  (Frömmel) János író, művelődéstörténész halála (Bp-

en). Szül.: Veszprém, 1857. IV. 2. 

Veszprém 
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75 1945. X. … Mindszenty (Pehm) József veszprémi püspököt a pápa 

esztergomi érsekké nevezte ki.  

Veszprém 

70 1950 A tanácsrendszer kezdete. A magyar közigazgatásban az önkormányzati rendszert (és 

vele párhuzamosan a nemzeti bizottságokat /1945–1949/) felváltotta a tanácsrendszer, 

amely 40 évig, 1990. IX. 30-ig maradt fenn. A tanácsok működését 1956 október–

novemberében rövid időre megszakították a forradalmi szervek (forradalmi tanácsok, 

nemzeti bizottságok, tanácsok stb. néven). 1950-ben a különböző szintű tanácsok e 

sorrendben alakultak meg: VI. 15: megyei tanács (ideiglenesen), VIII. 15: járási és 

városi tanácsok (ideiglenesen), X. 22: általános tanácsválasztások. Veszprém 

megyében összesen 250 tanácsot választottak ekkor: 1 megyeit, 2 városit, 8 járásit, 

239 községit.    

70 1950. VII. 5. Cholnoky Jenő geográfus halála Bp-en. (Szül.: Veszprém, 

1870. VII. 23.) 

Cholnoky-emlékév! 

Veszprém 

70 1950 A sümegi Kisfaludy-emlékmúzeum megnyitása. Sümeg 

70 1950. IV. 4. „Felszabadulásunk” 5. évfordulója alkalmából 48 veszprémi 

utcanév és 5 városrésznév megváltoztatása, ideológiai 

okokból, sokszor hódoló névadással. A régi utcanevek 

megfontolt visszaállítására 1991-ben kerülhetett sor. 

Veszprém 

65 1955 11 emléktábla avatásával megalapították a Sümegi Panteont, a 

település legkiválóbb történeti személyiségeinek emlékfalát. 

A panteon jelentősebb kibővítésére 1996-ban került sor újabb 

4 tábla állításával. 

Sümeg 

60 1960 Lebontották Devecserben a Romtemplomot, az 1794-ben 

építeni kezdett, de hamar befejezetlenül hagyott, félig sem 

kész templomépületet. Helyén épült meg az autóbusz-

pályaudvar. (Ez elbontva és mai helyére áthelyezve: 2013.) 

Devecser 

60 1960. III. 10.  Vevér Emil vármegyei főlevéltárnok halála (Pápán). Szül.: 

Pered (Pozsony vm.), 1888. XI. 2. 

Veszprém 

60 1960 A Tiprókút (taposókút) helyreállítása a Somlón. Somló 

60 1960 Az Egry József Baráti Kör megalakulása.  

60 1960 Megjelent Szij Rezső Várpalota. Fejezetek a város 

történetéből c., monografikus igényű kötete. A könyv bővített 

kiadása 1996-ban látott napvilágot. 

Várpalota 

55 1965. IV. 5. Darnay-Dornyay Béla muzeológus, helytörténész, szakíró 

halála (Bp-en.) Szül.: 1887. III. 25., Keszthely. (Eredeti 

családneve: Dorner; 1943-ig csak a Dornyay nevet használta.) 

Veszprém, Bakony, 

Balaton 

55 1965 nyarán Marcaltőn lebontották a „menthetetlennek” nyilvánított, 

erősen romos Esterházy-kastélyt. 

Marcaltő 

55 1965. május–

június 

Nagyszabású megyei tanügyi kiállítás Pápán az utóbbi 20 év 

oktatásügyének fejlődéséről. 

Pápa 

55 1965 Megnyílt Bakonybélben a tájház (múzeum). Bakonybél 

50 1970. XII. 13. A Bakonyi Panteon (emléktáblák sorozata) megnyitása a volt 

ciszterci apátsági épületben. Az időnként gyarapított panteont 

időközben átköltöztették a Reguly-emlékmúzeumba. 

Zirc 

50 1970 A megyei könyvtár kiadásában megjelent a Veszprém megye 

irodalma, 1945–1969 c. kétkötetes bibliográfia, szerk.: Onika 

Olga. A mű túlnyomórészt a mindenkori megyei napilapon 

(hírlapon) kívüli cikkeket írja le szakrendben. A leírt címek 

száma 9000 fölött van. 

Veszprém egye 

50 1970 Ismeretterjesztő kiadványsorozatában a Veszprém megyei 

Múzeumi Igazgatóság megjelentette a Richard Bright 

utazásai a Dunántúlon, 1815 című forráskiadványát, amely 

részben Veszprém megyei településekről is szolgál egykorú 

történeti adatokkal. 

Közép-Dunántúl 

50 1970 Zsebkönyvszerű ismeretterjesztő sorozatában a Veszprém 

megyei Múzeumi Igazgatóság Vajkai Aurél Szabadtéri 

néprajzi múzeumok című alsorozata 4 füzeteként kiadta 

bakonybéli, nagyvázsonyi, tihanyi és veszprémi vonatkozású 

kiállításvezető kiadványait. 

Bakonybél, 

Nagyvázsony, 

Tihany, Veszprém 
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50 1970 Megjelent a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium évkönyve 

„a felszabadulás 25. évfordulójára”. Az iskolák 1948. évi 

államosításával hazánkban hosszú időre megszűnt az iskolai 

évkönyvek, nyomtatott értesítők kiadásának évszázados 

gyakorlata. Megyénkbeli ritka kivételek: a sümegi gimnázium 

évkönyve, alapításának 100. évfordulóján (1957), a pápai 

Türr-gimnázium évkönyve „felszabadulásunk 15. 

évfordulójára” (1960, de csak néhány gépiratos példányban). 

Sümeg 

50 1970 Megjelent a Veszprém megye fejlődése, 1945–1970 című 

vaskos kötet: a II. világháború utáni 25 év történetét áttekintő,  

reprezentatív kiadványának szánt, változó színvonalú 

tanulmánykötet. 

Veszprém megye 

50 1970 A II. Országos Diákhonismereti Konferencia megtartása 

Pápán. 

Pápa 

45 1975 Átadták a húszemeletes toronyházat mint jelképértékűnek 

szánt lakó- és üzletházat. A „Húszemeletes” a sikertelen, túlzó 

modern városépítés terméke és mementója lett. 

Veszprém 

45 1975 Veszprémben 1927 után először határoztak új díszpolgárok 

személyéről. 6 főt választottak díszpolgárnak, akik közül a 

rendszerváltás után egyedül Polinszky Károly díszpolgárságát 

erősítették meg. 

Veszprém 

45 1975 Várpalotai helytörténeti értesítő címmel kiadványsorozat 

indult Várpalotán. A sorozat címe később módosult: 

Várpalotai füzetek.  

Várpalota 

45 1975 A neves vajdasági művész, Andruskó Károly fametszeteivel 

színvonalas minikönyv jelent meg Pápáról 60 jellegzetes 

utcaképpel. Előszó: Tóth Károly. Hasonló minikönyv 1986-

ban Ajkáról, 1987-ben Veszprémről látott napvilágot. 

Ajka, Pápa, 

Veszprém 

45 1975 A honismereti mozgalom újabb fejleményeként „Üzenet a 

jövőnek” típusú „időkapszulás” emlékjelet építettek 

Kapolcson. Az eredeti szándék szerint 1995-ben kellett volna 

felnyitni az üzenetet. 

Kapolcs 

40 1980. X. 2. A. Tóth Sándor festőművész halála (Zalaegerszegen). Szül.: 

Rimaszombat, 1904. IV. 7. 

Pápa 

40 1980 A badacsonyi Egry József-szobor avatása. Badacsony 

40 1980. IV. 11. A Fáy-lakótelep felavatása Pápán. Pápa 

40 1980 Történelmi emlékek Veszprém megyében címmel átfogó 

igényű kötet jelent meg a megye emlékhelyeiről a Hazafias 

Népfront kiadásában, szerk. biz. vez.: Bándi László. A munka 

érdekessége, hogy a különféle emlékjelek adataival és részben 

látképével együtt a jelöletlen emlékhelyekre is felhívja a 

figyelmet. (Emlékhelyek Veszprém megyében című bővített 

kiadása /precízebb címmel/ 1996-ban látott napvilágot, 

főszerk.: Bándi László.)  

Veszprém megye 

települései 

40 1980 A III. Országos Névtudományi Konferencia megtartása 

Veszprémben. 

Veszprém 

35 1985. jún. Kötelező kettős jelölés az országgyűlési képviselők választásakor. A korra jellemző 

formális képviselőválasztási rendszer megreformálására a „demokratizmus” jegyében 

tett politikai kísérlet, amely több, nagyon népszerűtlen kommunista politikusnak (pl. 

Ajkán Pap Jánosnak, Szegeden Komócsin Zoltánnak) a meg nem választását 

eredményezte. 

35 1985. VIII. 15. 6,5-es erősségű földrengés Berhidán és környékén. 

Peremartonban az épületek nagy része megsérült. 

Súlyosabban károsodtak a Peremartoni Vegyipari Vállalat 

lakótelepének épületei, a környékbeli templomok, egyszerűbb 

építésű parasztházak és számos intézmény, középület. A 

természeti csapás nem követelt emberáldozatot. 

Berhida, Peremarton 

és környéke 

35 1985. X. 31. A Veszprém belterületét elkerülő útgyűrű építése 

befejeződött. Ebből az alkalomból a zárócsomópontnál (Pápai 

út) emlékművet emeltek. 

Veszprém 
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35 1985 Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei, 1948–

1983 címmel összefoglaló igényű kiadvány látott napvilágot. 

A kötet külön értéke a szövetkezetek szervtörténetét 

részletesen bemutató, több mint 100 oldalnyi szakasz, amely 

hasznos adatgyűjtemény az érintett községek szocializmuskori 

történetének tanulmányozásához (Gáncs Lajos munkája). 

Veszprém megye 

termelőszövetkezeti 

községei, városai 

35 1985. szept. A veszprémi Várban az István–Gizella-szobornál (a 

bástyakilátónál) megkezdődött a közműalagút építése. A 

munka 1988 januárjában fejeződött be az Óváros téren. 

Veszprém 

35 1985. ősz A Veszprém, Március 15. utcai klubkönyvtár megkezdte 

működését. 

Veszprém 

35 1985. XII. … Az új színházépület felavatása Pápán. Pápa 

30 1990 A rendszerváltás (rendszerváltozás, rendszerváltoztatás) kiteljesedése 

Magyarországon. Főbb országos fejlemények: országgyűlési választások (III. 25, IV. 

8.), az országgyűlés megalakulása (V. 2), az új kormány megalakulása (V. 23), az 

országgyűlés köztársasági elnököt választott (VIII. 3), önkormányzati választások 

(IX. 30, X. 14), a szovjet csapatok kivonása stb. 

30 1990 45 év után megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. A II. 

világháború végétől (a korabeli politikai megfogalmazásban:) „ideiglenesen 

hazánkban állomásozó” fegyveres erők kivonása 1990. III. 12-től 1991. VIII. 16-ig 

zajlott le. A folyamat megyénket érintő lényegesebb lépései: 1990. III. 12. 

(országosan is elsőként): harckocsizó alakulat kivonása Hajmáskérről, X. 31: 

elvonulás Pápa laktanyáiból;majd Veszprém, Szentkirályszabadja laktanyáinak 

elhagyása. (Hajmáskér kiürítésével a Dunántúl területe 1990. XI. 13-án felszabadult.) 

30 1990. I. … A rendszerváltás egyik jelképértékű veszprémi fejleménye: a 

Megyeház elől elszállították az 1959 óta ott álló Lenin-

szobrot. 

Veszprém 

30 1990. II. 11. Tőkés László Pápán. Pápa 

 

30 1990. VI. 1. Utcanévbizottság alakult Tapolcán a város utcaneveinek 

felülvizsgálatára. Munkájának eredményei 1991-ben 

mutatkoztak meg. 

Tapolca 

30 1990. VIII. 26. Emlékmű avatása a vészkorszakban elpusztultak tiszteletére a 

pápai új zsidótemetőben. 

Pápa 

30 1990 Az 1956 novemberében állított forradalmi emlékművet 

másolatban újból felállították Balatonkenesén. 

Balatonkenese 

30 1990. XI. 29. Megalakult a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület. Várpalota 

30 1990 Megalakult Veszprémben a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör. Veszprém 

25 1995 Uzsa község önállóvá vált, miután kivált Lesenceistvándból. Uzsa 

25 1995 Emléktábla avatása Kiss Zoltán tiszteletére Pápán. Pápa 

25 1995. V. 26–

27. 

8 közép-európai államfő csúcstalálkozója Keszthelyen. 

Többségük megyénket átszelve, a pápai reptérről utazott haza. 

Keszthely–Pápa  

25 1995 A Város Napja nevű városi ünnepet első ízben megtartották 

Pápán. (Az önkormányzat 1994-ben döntött a városi 

ünnepnap elfogadásáról.) 

Pápa 

25 1995. I. 27. Veszprémben megalakult a Táborállás Daloskör. Veszprém 

25 1995. VII. 12. Gyulafirátóton meghalt Hadnagy László néprajzos, 

muzeológus, múzeumigazgató, a Veszprém Megyei 

Honismereti Egyesület alapító elnöke. (Elnök: 1991. III. 1–

1995. IV. 8, utána haláláig tiszteletbeli elnök.) Szül.: 

Gyulafirátót, 1923. VI. 8. 

Veszprém, 

Gyulafirátót, Pápa  

25 1995. márc. A nemzeti ünnep alkalmából a Veszprém Megyei Honismereti 

Egyesület megkoszorúzta a Kossuth-emlékhelyeken általa 

kezdeményezett emléktáblákat. Mencshelyen III. 15-én, 

Halimbán III. 17-én, Óbányán még 1994-ben történt meg az 

avatás. Alkotó: Raffai Béla szobrász. 

Halimba, 

Mencshely, Lókút-

Óbánya  

25 1995. X. 21. A megyei honismereti egyesület Pénzesgyőrben tartotta éves 

közgyűlését, egyben Honismereti Napját. Ez alkalomból több 

előadás is elhangzott és az óbányai Kossuth-emléktáblát is 

Pénzesgyőr, Lókút-

Óbánya 
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megkoszorúzták. 

25 1995 A pénzesgyőri Honismereti Napon került sor helyi 

kezdeményezésre a „Szent László pénze” mint ismertető 

szöveggel ellátott, dobozban kapható természeti emléktárgy 

terjesztésére. 

Pénzesgyőr 

25 1995 A megyei önkormányzat kiadta Az átmenet, avagy Veszprém 

megye a rendszerváltás időszakában c. tanulmánykötetét, 

szerk.: Oláh Miklós. 

 

20 2000. IV. 29. Göncz Árpád és további 10 közép-európai államfő találkozója 

Veszprémben. Ünnepélyes faültetés, az „Elnökök ligetének” 

megalapítása. 

Veszprém 

20 2000. V. 13. A Szent Jobb látogatása Pápán. Pápa 

20 2000 A Magyar Millennium éve: az államalapítás 1000. 

évfordulója. 

 

20 2000. VI. 2. Millenniumi Megyenap Pápán. Díszkiadványa a vármegye 

címerének és pecsétnyomójának 1836. évi megújítását 

bemutató hasonmás kiadvány, kísérőtanulmánnyal, A mű 

megjelenése a megyei levéltár munkájával vált lehetővé. 

Pápa 

20 2000 Heraldikus címermegújítás történt a megye néhány 

községében. 

Hajmáskér, Jásd, 

Mezőlak, Nagypirit 

20 2000. V. 30. Vaszaron meghalt Exner István iskolaigazgató, tanító, 

helytörténeti gyűjtő, helytörténeti író. Szül.: Marcaltő-Ihászi, 

1927. XI. 13. 

Vaszar 

20 2000. VII. 1. Balatonfűzfő várossá avatása. Balatonfűzfő 

20 2000. VI. … A veszprémi új református templom megáldása. Veszprém 

20 2000. dec. A tési szélerőmű felavatása. Tés 

20 2000 A nyirádi általános iskola felvette Erzsébet királyné nevét. Nyirád 

20 2000 Megjelent Pesty Frigyes kéziratos helynévtárának (1864) 

Veszprém megyei kötete, átírta: Ny. Nagy István. A kiadvány 

a korabeli vármegye és a később hozzácsatolt területek 

anyagát is tartalmazza. 

Veszprém 

vármegye, 

Veszprém megye 

20 2000 A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a megyei könyvtár 

kiadta A Veszprémi járás földrajzi nevei c. kötetet (tud. 

irányító: Ördög Ferenc, szerk.: Balogh Lajos, Ördög Ferenc, 

Varga Mária), amellyel mint IV. kötettel teljessé vált a 

Veszprém megye földrajzi nevei kiadásának 1982 óta tartó 

folyamata. 

Veszprémi járás, 

beleértve a korábbi 

Zirci járás és 

Balatonfüredi járás 

területét is. 

20 2000 Megjelent Praznovszky Mihály Veszprém anno… Fotográfiák 

a régi Veszprémről c. kötete. A kötet szemléletes példája a 

képes történeti források kiadásának. 

Veszprém 

20 2000 A Kováts Sándor szerkesztette In memoriam Helyes László c. 

kötettel megindult a veszprémi Dózsa György Általános 

Iskola Iskolatörténeti Gyűjteményének sorozata. (Kívül még: 

Tanítók, tanárok.)  

Veszprém 

20 2000 Dr. Bősze Ferenc ügyvéd és neje, Szatmári-Nagy Anikó tanár 

magánkezdeményezésére Buhim-völgyi Szalon néven jelentős 

közéleti-tudományos-művészeti kör alakult Veszprémben. A 

valódi polgári szalonként működő társaskör (kulturális 

egyesület) számos helyi, sőt, országos személyiség 

bemutatkozására adott lehetőséget Veszprémben. A Szalonról 

és első száz összejöveteléről forrásértékű kiadványt is 

megjelentetett az egyesület két kötetben.  

Veszprém 

15 2005. VIII. 26. A Veszprém Megyei Levéltár új, önálló székházának 

hivatalos felavatása. A felújított épület a hajdani veszprém-

jutasi honvéd altisztképző intézet 1928-ban emelt főépületével 

azonos. 

Veszprém 

15 2005 A Bagolyvári-szikla nevű jellegzetes sziklaképződmény 

elbontása a veszprémi buszpályaudvar állítólagos bővítésére. 

Veszprém 

15 2005. VIII. 26. A szápári szélerőmű felavatása. Szápár 
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15 2005 A Balatonfüred Városért Közalapítvány megjelentette Bánkúti 

Imre Veszprém megye a Rákóczi-szabadságharcban című 

hézagpótló kismonográfiáját. 

Veszprém megye 

10 2010 A honismereti mozgalommal rokon értéktári, 

hagyományőrző, ill. hungarikamozgalomnak megjelent az 

első Veszprém megyei összefoglaló-népszerűsítő kötete: 

Hagyományok, értékek és hungarikumok Veszprém megyében. 

Szerk.: Fenyvesi Ottó. 

 

10 2010. V. 14. A bakonyi bauxitbányászat, ill. a mélyszinti bányaművelés 

érdekében történt vízkiemelés következtében 1968 

augusztusára teljesen elapadt Tapolca-patak forrásvidékén 

42–43 év után visszatért a víz. 

Pápa-Tapolcafő 

10 2010. X. 4. Nagyon súlyos ipari szerencsétlenség és környezetkárosítás 

történt. Az ajkai timföldgyár egyik vörösiszap-tározójának (X. 

sz. zagytározó) gátja a sarkán váratlanul átszakadt, és rövid 

idő alatt többszázezer köbméter lúgos-vizes vörösiszap zúdult 

a tájra. Az áradat elöntötte Kolontár, Devecser, 

Somlóvásárhely egy részét, de Somlójenő, Tüskevár, 

Apácatorna, Kisberzseny házait is elérte. Meghalt 10 ember, 

megsérültek kétszáznál többen. Több száz lakóház, egész 

utcák semmisültek meg. Az iszapömlés súlyosan károsította 

az élővilágot, a vadállományt, a termőföldet, a devecseri 

Várkertet, a Torna-patak és a Marcal élővilágát és rengeteg 

háziállatot is. 

Ajka, Kolontár, 

Devecser, 

Somlóvásárhely, 

Torna-mente  

10 2010.    A honismereti mozgalom új hajtásaként kialakuló nagycsaládi 

találkozók sorában Gubicza Ilona szervezésében lezajlott a 

Leitold-nagycsalád I. találkozója. 

Vöröstó–Barnag 
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Somfai Balázs sk. ny. levéltáros 

a Honismereti Egyesület elnökségi tagja   


