
Kalendár výročí osobností okresu Galanta 
 
 

Január 2016 
 
 
 
 
Pred 85. rokmi (5.1.1931) sa narodil v Čiernej Vode pedagóg Endre Papp. Študoval na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1955-1990 pôsobil ako stredoškolský profesor 
na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante. Publikoval v odborných časopisoch. Od 
roku 1965 redigoval ročenku gymnázia. 
 
Pred 30.rokmi (8.1.1986) umrel v Bratislave pedagóg a novinár Jozef Kovalík. Študoval na Učiteľskej 
akadémii v Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrici. V rokoch 1946-1948 pôsobio ako učiteľ v Pustých 
Úľanoch, potom ako redaktor denníku Pravda, v rokoch 1956-1986m ako redaktor periodika Ľud 
v Bratislave. Bol členom Zväzu slovenských novinárov a predseda Klubu slovenských športových 
novinárov. 
 
Pred 50. rokmi (11.1.1966) umrel Ing. Pavol Korpeľ, lesný hospodár a historik. Študoval na VŠZ 
v Brne. Bol úradníkom katastrálnych úradov v Šafárikove a v Galante. neskôr lesný asistent, úradník 
štátnych lesov, správca, hospodársky pracovník lesných závodov vo Viglaši, v Kriváni, pracovník 
Lesoprojektu vo Zvolene. Zaoberal sa lesnícko-historickým výskumom. Autor historických štúdií v 
zborníkoch a článkov o lesohospodárstve.  
 
Pred 150. rokmi (14.1.1866) sa narodil v Trnave ThDr.  Ján Ochaba, cirkevný spisovateľ.  Študoval 
v Trnave a v Ostrihome. Ako kaplán pôsobil v Modre, Dolnej Krupej a Piešťanoch, v roku 1892 
v Seredi. Od roku 1901 farár v Dechticiach a v Chtelnici. Autor maďarsko-nemeckej modlitebnej 
knižky a náboženských úvah.  
 
Pred 110. rokmi (28.1.1906) sa narodil v Galante-Nebojsi Jozef Maar, energetik a konštruktér. 
Študoval na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave.  Pôsobil ako konštruktér 
poľnohospodárskych strojov,  technický pracovník predajne Škodových závodov,  technik slovenských 
elektrární,  vedúci výskumu Energetických závodov na Slovensku a  od roku 1953 vedecký pracovník 
Energetického ústavu v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na využitie 
elektriny v poľnohospodárstve a potravinovom priemysle. V roku 1953 zkonštruoval parné oračky na 
pohon elektromotormi a prvú orbu uskutočnil v Sládkovičove. Publikoval v odborných časopisoch.  
 
Pred 200. rokmi (29.1.1816) sa narodil v Trnave Augustín František Očovský, cirkevný hodnostár 
a spisovateľ. Študoval  na seminári v Ostrihome, teológiu vo Viedni. V rokoch 1839-1840 pôsobil ako 
kaplán v Galante. Neskôr archivár a tajomník arcibiskupa, knihovník biskupskej knižnice, farár 
a kanonik, prepošt v Trnave. Autor dejín Trnavy a Pezinka, písal prevažne náboženskú literatúru, 
ktorú i prekladal. Prispieval do cirkevných časopisov. 
 


