Kalendár výročí osobností okresu Galanta
mesiac júl

Pred 250. rokmi (2.7.1764) sa narodil v Galante Ján Fejes. V rokoch 1795-1796 študoval vo Viedni
politické právo a dal sa zapísať aj na univerzitu v Göttingene.
Pred 110. rokmi (2.7.1904) umrel v Bratislave JUDr. Ivan Simonyi, verejný a politický činiteľ. Študoval
právo vo Viedni a v Budapešti. Spoluzakladateľ a majiteľ novín Westungarischer Grenzbote. Knižne
vydal práce o vzťahu štátu a cirkvi, filozofii a antisemitizme. Autor článkov o politike, práve ai.
V rokoch 1878-1987 bol poslancom uhorského snemu za Galantu.
Pred 250. Rokmi (5.7.1764) sa narodil v Pustých Úľanoch hudobný skladateľ a huslista Ján Lavotta.
Právo študoval v Budíne, hudbu vo Viedni. Pôsobil ako úradník, vychovávateľ, riaditeľ divadiel v Pešti
v Miškolci a Cluji, neskôr sa venoval výlučne hudbe. V r. 1920 sa usadil v obci Tállya. Patril medzi
prvých skladateľov, ktorí spracovávali verbunk. Jeho nemecké tance, menuety a polonézy sa
zachovali v rukopisoch.
Pred 110. rokmi (12.7.1904) umrel v Galante hudobník János Mihók, primáš 12- člennej cigánskej
kapely. V ich repertoári boli hlavne verbunky. Vystupovali aj v zahraničí. Pochovaný je na Starom
cintoríne v Galante.
Pred 65. rokmi (18.7.1949) sa narodil v Šoporni básnik, prozaik, publicista, prekladateľ a novinár
Rudolf Čižmárik. Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1971 pracoval
v Československom rozhlase v Bratislave, od r. 1979 ako redaktor v denníku Pravda, neskôr zástupca
šéfredaktora. Potom pôsobil v slobodnom povolaní. V r. 1993 redaktor TASR v Bratislave, od r. 2003
viedol vydavateľstvo Alexandra. Písal básne, eseje, úvahy i portréty. Písal aj pre deti a mládež,
venoval sa prekladaniu.
Pred 70. rokmi (29.7.1944) sa narodila v Jelke poetka, prekladateľka, redaktorka Anikó Mikola.
Detstvo prežila v Jelke a v Diakovciach. Stredoškolské vzdelanie získala v Želiezovciach, nadstavbovú
školu ukončila v Šafárikove. Pôsobila ako redaktorka detského časopisu Kis Építő, neskôr ženského
časopisu Nő. Po absolvovaní nadstavbového štúdia pre novinárov pracovala v Maďarskej redakcii
Československého rozhlasu v Bratislave. Vyšli jej zbierky básní, preklady zo španielčiny. Publikovala
v časopisoch Hét, Új Szó, Irodalmi Szemle ai.

