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Pred  140.  rokmi  (11.1.1879)  umrel  v Horných  Salibách evanjelický  kňaz  Mihály  Leskó.  Štúdiá
absolvoval v Miskolci a Banskej Štiavnici. Pôsobil ako vychovávateľ v rodine Škultétyovcov. Po skončení
teológie v roku 1833 pôsobil  ako evanjelický farár v Horných Salibách. Počas jeho pôsobenia tu bola
postavená nová budova fary (1836), nová škola a byt pre učiteľa (1846)aj nový kostol (1861).  

Pred 130. rokmi (17.1.1889) sa narodil v Hódmezővásárhelyi (Maďarsko)  včelársky odborník, redaktor
Bálint Balogh. Študoval v Szegede. Od roku 1904 pôsobil ako bankový úradník v Galante. Včeláril od
roku  1906.  V roku  1912  skonštruoval  jeden  z prvých  nadstavkových  úľov,  tzv.  Baloghov  úľ.  Bol
redaktorom  budapeštianskeho  časopisu  A Méh  (Včela),  v  Galante  založil  a  redigoval  časopis
Méhészújság. Vydal odborné publikácie s včelárskou tematikou.

Pred 100.  rokmi (17.1.1919)  sa narodil  v Paríži  účastník SNP Albert  Acheray, desiatnik francúzskej
armády. V roku 1944 spolu s poručíkom de la Ronciérom prevádzal cez maďarsko-slovenské hranice
po  trase  Galanta  –  Sereď skupinky  francúzskych  dobrovoľníkov.  Zúčastnil  sa  všetkých  bojov
francúzskej  jednotky  počas  SNP.  V roku  1945  sa  jeho  skupina  spojila  v Málinci  s oslobodzovacími
jednotkami.  Po  skončení  vojny  sa  vrátil  domov  do  vlasti.  Vojnové  zážitky  podrobne  zaznamenal
v knihe. V Galante nám ho pripomína pamätná tabula francúzskych partizánov umiestnená na budove
železničnej stanice.  

Pred  40.  rokmi  (18.1.1979)  umrel  v Pécsi  spisovateľ  a redaktor  Vojtech  Boross.  Učiteľský  ústav
absolvoval v Sárosptaku. V rokoch 1921-1946 pôsobil  ako učiteľ  v Dolných Salibách,  po 2. svetovej
vojne v rámci výmeny obyvateľstva bol vysťahovaný do Maďarska. Uverejňoval články v odborných
pedagogických časopisoch. V rokoch 1932-1944 redaktor časopisu Magyar tanító (Maďarský učiteľ).
Tajomník Spolku maďarských učiteľov na Slovensku, člen vedenia Organizácie maďarských učiteľov na
Slovensku, autor jej dejín. 

Pred  50.  rokmi  (22.1.1969)  umrel  v Seredi psychológ  MUDr.  Ján  Hrubala.  Absolvent  psychológie
Filozofickej fakulty a medicíny na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako
klinický psychológ v Psychologickej  liečebni  v Čajakove,  v Útvare nápravných zariadení ministerstva
vnútra, od roku 1966 ako riaditeľ Psychologickovýchovnej kliniky v Banskej Bystrici, zároveň vedúci
Liečebno-výchovného ústavu pre emocionálne a sociálne narušené deti v Ľubochni. Priekopník súdnej
psychologickej expertízy a organizátor liečebnej pedagogiky na Slovensku.

Pred 60. rokmi (30.1.1959) umrel v Pécsi (Maďarsko) plavec, olympionik  JUDr. Oskár Abay Nemes.
Jeho otec bol lekárnikom v Sládkovičove. V roku 1915 sa presťahovali do Paksu. Stredoškolské štúdiá
absolvoval Oskar v Kalocsi, právnické štúdiá na univerzite v Pécsi. Od roku 1929 člen a dorastenecký
reprezentant  Atletického klubu v Pécsi.  Od roku 1935 člen olympijského družstva.  Na XI.  Letných
olympijských  hrách  v Berlíne  získal  3.  miesto  v štafete  voľným  spôsobom.  Po  ukončení  športovej
kariéry otvoril právnickú kanceláriu v Pécsi.  Oskár Abay Nemes sa narodil v Sládkovičove.


