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Pred 90. rokmi (2.1.1925) sa narodil v Sečiankach cirkevný hodnostár ThDr. Dezider Strehár. Pôsobil 

ako kaplán v Piešťanoch, v Holíči, od 1931 administrátor, potom farár tamtiež. Od roku 1938 

administrátor v Bátorových Kosihách, od roku 1848 farár v Košútoch. Postupne dekan, riaditeľ ÚCHS, 

kanonik (1951). 

Pred 155. rokmi (10.1.1860) sa narodil v Pozdišovciach rabín Mojžiš Feldmann. Študoval na ješivách 

v Szikszó a Nagymarton. Od roku 1882 žil v Galante. Po smrti svojho svokra roku 1891 bol zvolený za 

galantského rabína a zároveň prevzal vedenie ješivy. Od roku 1901 predseda budapeštianskeho 

rabiniátu, v rokoch 1921-1926 pôsobil ako pedagóg vo vyššej rabínskej škole v Budapešti. Zanechal 

nám rukopisnú pozostalosť v hebrejčine.  

Pred 100. rokmi (16.1.1910) sa narodil v Sládkovičove akademický maliar a novinár Július Lőrincz.  

Súkromné maliarske školy navštevoval v Komárne a v Bratislave, výtvarnú akadémiu v Budapešti. 

Pôsobil v Prahe,  v Bratislave, v Paríži a v Budapešti. Po 2. svetovej vojne žil v Bratislave, ako 

zamestnanec fy Journal a vydavateľstva Pravda, v rokoch 1948-1954 a 1968-1975 šéfredaktor 

denníka Új Szó. Stranícky a štátny funkcionár, v rokoch 1949-1968 predseda ÚV Csemadoku, 1954-

1958 poslanec Národného zhromaždenia. 

Pred 105. rokmi (20.1.1910) sa narodil v Kútoch PhDr. Ján Kissík, katolícky kňaz. Po vyštudovaní 

teológie v Ostrihome bol vysvätený za kňaza v roku 1935. Pôsobil ako kaplán v Demandiciach, vo 

Veľkom Kýre, v Okoči. Prvé farárske vymenovanie ho povoláva späť do Demandíc až do roku 1950. 

Potom bol tajomníkom biskupského úradu v Trnave, v rokoch 1951-1956 dekan-farár v Galante. 

Kňazskú službu vykonával až do roku 1969, do odchodu do dôchodku. 

Pred 40. rokmi (20.1.1975) umrel v Trnave jezuita Izidor Štefík.  Člen Spoločnosti Ježišovej. Študoval 
filozofiu v Belgicku, teológiu v Innsbrucku. V pastorácii začal pôsobiť ako misionár. Postupne 
predstavený rezidencie v Trnave, kurát slovenskej armády, špirituál v jezuitskom internáte. V roku 
1944 prešiel do Trnavskej apoštolskej administratívy. V rokoch 1947-1948 pôsobil ako správca 
farnosti v Šoporni, potom vo Veľkom Záluží a Dechticiach. Autor nábožensko-literárnych prác. Cenné 
sú jeho preklady z francúzštiny a maďarčiny. 

 
Pred 90. rokmi (25.1.1925) sa narodil v Galante maliar Jiří Prokop. Výtvarné umenie študoval 
súkromne u maliarov u Danihelky a Kerharta. Maliarsky pôsobil v Prahe. Zúčastnil sa spoločných 
výstav žiakov maliara Danihelky v Pardubiciach. 

 
Pred 205. rokmi (29.1.1805) sa narodil v obci Ásvány (Maďarsko) cirkevný spisovateľ Pavol Bedeő. 

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Budapešti. V roku 1828 pôsobil ako kaplán v Sládkovičove, 

potom v Michale na Ostrove, ako farár v Novom Živote, vychovávateľ v Bratislave a v rokoch 1850- 

1855opäť ako farár v Kráľovom Brode. Autor modlitebných knižiek. 

Pred 95. rokmi (23.1.1915) sa narodil v Šoporni akademický maliar Anton Dubrovský. Študoval na 

Strednej umelecko-priemyselne škole v Turnove,  na VŠUP v Prahe a AVU v Prahe u prof. 

Švabinského. Známy portrétista a krajinkár. Zahynul tragicky, pochovaný je v Šoporni.  


