Kalendár výročí osobností okresu Galanta
marec 2017

Pred 95. rokmi (2.3.1922) sa narodil v Galante –Nebojsi poľnohospodársky inžinier Anton
Piršel, Csc. Pôsobil ako šľachtiteľ, neskôr riaditeľ Šľachtiteľskej stanice v Sládkovičove,
1962-1967 a 1971-1977 Výskumného ústavu kukurice v Trnave. V r. 1967-1971 generálny
riaditeľ Slovosiva v Bratislave, od 1977 riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby
v Piešťanoch. Člen viacerých vedeckých rád a komisií. Autor vedeckých statí a odborných
článkov.
Pred 20. rokmi (2.3.1997) umrel v Pezinku Vojtech Babulík, kňaz, pedagóg, rozhlasový
kazateľ. Ako člen rádu Saleziánov študoval v Svätom Beňadiku a Turíne (Taliansko) a na
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pôsobil ako profesor matematiky a fyziku
na biskupskom gymnáziu v Trnave. Kňazsky pôsobil ako farár v Šaštíne, Moravskom
Jáne,v rokoch 1970-1995 v Gáni. Ostalo po ňom vyše sto zošitov s rukopismi kázní
a prednášok.
Pred 50. rokmi (6.3.1967) umrel v Budapešti (Maďarsko) hudobný skladateľ Zoltán
Kodály, etnomuzikológ, pedagóg a dirigent. Pôsobil ako profesor Hudobnej akadémie
v Budapešti. V roku 1925 sa začal zaoberať s detskými zbormi a výučbou hudby detí. Jeho
metódu tzv. Kodályovu dodnes používajú na celom svete. Člen Maďarskej akadémie vied.
V Galante prežil útle roky svojho detstva, svoje etnomuzikologické výskumy začal
v Galante a okolí roku 1905 - na základe ktorých skomponoval svetoznáme Galantské
tance. Čestný občan Galanty (1943). Rok 2007 a rok 2017 boli vyhlásený za Rok Zoltána
Kodálya. Pri tejto príležitosti Oblastný výbor Csemadoku v Galante uskutočňuje rôzne
podujatia v Galante a regióne.
Pred 180. rokmi (18.3.1837) umrel v Záhrebe (Chorvátsko) ThDr. Alexander Alagovič,
cirkevný hodnostár. Teológiu študoval na univerzite v Budíne, kde získal aj doktorát. Od
roku 1783 pôsobil ako študijný dozorca na generálnom seminári v Bratislave, farár v
Sládečkovciach, správca seminára v Nitre, od roku 1796 farár, neskôr dekan v Galante.
Postupne bratislavský kanonik, ostrihomský kanonik, riaditeľ seminára v Pešti, titulárny
bosenský biskup, prepošt, referendár dvorskej kancelárie, záhrebský kanonik, zástupca
chorvátskeho bána, tajný radca, záhrebský biskup. Tlačou vyšli jeho príležitostné prejavy
a kázne.
Pred 150. rokmi (24.3.1867) sa narodil vo Vinogradove (Ukrajna) kníhtlačiar Samuel
Neufeld. Po získaní výučného listu pôsobil ako tlačiar v Sátoraljaújhelyi, v Košiciach,
Prešove a v Pešti. Chcel sa osamostatniť, tak dňa 24.4.1890 sa prisťahoval do Galanty, kde
zriadil svoju tlačiareň Elsö Galántai Könyvnyomda (po roku 1918 Kosmos). Vydával aj
časopis Galánta és vidéke (1896-1914) a tzv. galantské kalendáre.

