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Pred  90.  rokmi  (4.7.1928)  sa  narodil  v Kráľovej  nad  Váhom  ThDr.  Štefan  Morovics,
publicista, prekladateľ, výtvarník. Študoval v Komárne, v Győri a na Bohosloveckej fakulte
v Bratislave.  Pôsobil  ako  kaplán  v Leviciach,  Kolárove,  Hurbanove  v rokoch  1954-1957
v Galante, ako farár v Jahodnej, Dubníku, v rokoch 1967-1970 v Galante. Ako dekan pôsobil
v Baloni a Dunajskej Strede.  Publikoval články v Katolíckych novinách a v Homiletických
listoch.  Zostavil   a  vydal  modlitebnú  knižku  v maďarskom jazyku  pre  mládež.  Prekladal
z taliančiny a nemčiny. Je autorom trojfarebných grafít v Dubníku. Založil katolícku základnú
školu v Dunajskej Strede.

Pred 90. rokmi (21.7.1928) sa narodil univerzitný profesor, člen spoločnosti Saleziánov Don
Bosco Jozef Herzog, V rokoch 1945-1948 študoval na gymnáziu v Trnave, zmaturoval však
v Galante.  V roku  1950  unikol  do  Talianska.  V štúdiách  pokračoval  v Saleziánskom
teologickom  inštitúte  v Bollengu,  potom  v USA.  Účinkoval  ako  pedagóg  na  vyšších
saleziánskych školách,  od roku 1971 bol vymenovaný za direktora Teologického inštitútu
v Colombuse (USA).

Pred 20. rokmi (23.7.1998) umrel v Piešťanoch  Ing. Ivan Ondrejkovič, poľnohospodársky
inžinier,  fotograf.  Do  Piešťan  prišiel  začiatkom  50.  rokov,  kde  sa  zaradil  medzi
najvnímavejších fotografov piešťanského regiónu. Bol autorom početných pohľadníc mesta
i fotografií v publikáciách o Piešťanoch. Narodil sa v roku 1935 vo Váhovciach.

Pred  100.  rokmi  (24.7.1918)  sa  narodil  v Galante-Nebojsi lekár  MUDr.  Dezider  Maar,
DrSc.
Študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1959 pôsobil ako
ortopéd na I. Ortopedickej klinike LF UK v Bratislave. Aktívne sa zapojil do programu proti
TBC.  V rokoch  1959-  1988  primár  Ortopedického  oddelenia  (neskôr  ÚTaRCH)
v Podunajských Biskupiciach. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameral na kostnú a kĺbovú
tuberkolózu a tumory kostí.

Pred  80.  rokmi  (27.7.1938)  sa  narodil  v Seredi výtvarník  a pedagóg  Stanislav  Kollárik.
Pôsobil  ako  výtvarník  v osvetových  zariadeniach.  Neskôr  riaditeľ  Galérie  mladých
v Bratislave.  Externe  vyučuje  na  vysokej  škole  pedagogickej  v Bratislave,  ako  výtvarný
pedagóg, odborný asistent. Vlastná tvorba: ilustrácie, drobná grafika, textilná tvorba. 

Pred 70.  rokmi  (30.7.1948) sa  narodila  vo Veľkých Úľanoch knihovníčka,  prekladateľka
Judita  Zelmanová.  Štúdium  absolvovala  na  Katedre  knihovedy  a vedeckých  informácií
Filozofickej  fakulty  Univerzity  Komenského  v Bratislave.  V rokoch  1971-1972  pôsobila
v Okresnej knižnici v Galante, potom na rôznych úsekoch Knižnice Jurja Fándlyho v Trnave,
najdlhšie  ako  vedúca  Odboru  služieb  čitateľom.  Bola  zakladateľkou  čitateľských  letných
táborov  pre  deti  a mládež  a  metodičkou  pre  knižnice  v okrese  Trnava.  Prekladala
z maďarského, poľského, ruského, nemeckého a hebrejského jazyka.


