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Pred 100. rokmi (1.2.1916) sa narodil v Sládkovičove vojenský letec Jan Miklošek. Študoval 
na Pilotnej škole v Prostějove. Od roku 1937 pôsobil na letisku Tri duby pri Sliači. Bol 
väznený, lebo sa zúčastnil na prípravách odhaleného odletu do zahraničného odboja. 
Nakoniec dostal povolenie vysťahovať sa do Juhoslávie, odtiaľ cez Stredný východ sa dostal 
do Francúzska. Po kapitulácii Francúzska sa stal príslušníkom 311. Československej 
bombardovacej perute RAF. Absolvoval mnoho úspešných misií, zomrel pri operačnom lete 
s celou posádkou lietadla nad Hamburgom. 
 
Pred 90. rokmi (10.2.1926) sa narodil v Liptovskej Sielnici poľnohospodár Ing. Jaroslav Kmeť. 
Absolvoval SPTŠ v Bernolákove a popri zamestnaní v roku 1970 Vysokú školu 
poľnohospodársku v Nitre. V rokoch 1945-1960 pracovník Štátnych majetkov v Sládkovičove 
a Senci, v rokoch 1960-163 vo Veľkých Úľanoch, od roku 1973 bol riaditeľom Semenárskeho 
štátneho majetku v Sládkovičove. 
 
Pred 95. rokmi (22.2.1921) sa narodila v Žiharci jazykovedkyňa PhDr.Gizela Valkovičová, CSc. 
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Petra Pázmánya v Budapešti a v rokoch 1945-
1946 na Univerzite Komenského v Bratislave.  V rokoch 1946-1948 pôsobila ako 
stredoškolská profesorka na Gymnáziu v Galante, potom v Komárne a Šali, v rokoch 1961-
1981 ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte v Nitre. Pracovala v oblasti slovensko-
maďarskej gramatiky a metodiky vyučovania slovenského jazyka na základných školách 
s vyučovacím jazykom maďarským. 
 
Pred 150. rokmi (24.2.1866) sa narodil v Želeči (Česko) organár Konštantín Bednár. Od roku 
1881 sa učil v dielni bratislavského organára Vincenta Možného. Po roku 1915 sa stal jeho 
nástupcom. Po návrate z prvej svetovej vojny si otvoril dielňu, kde pracoval do roku 1941. 
Väčšinou pracoval na Žitnom ostrove,  kde okrem prestavieb a rozšírení starších nástrojov 
postavil viac menších organov  (Kajal, Lehnice, Vydrany). V roku 1920 prestaval organ 
v kostole Sv. Štefana kráľa v Galante. 
 
Pred 200. rokmi (26.2.1816) sa narodil v Banskej Bystrici Alojz Šoltés, cirkevný spisovateľ, 
ľudovýchovný pracovník. Filozofiu študoval v Trnave,  teológiu v  Budapešti.  Po vysviacke 
pôsobil postupne ako učiteľ náboženstva a kazateľ, administrátor v Hrušove  a v rokoch 
1865-1967 pomocný kňaz v Seredi, potom v Borskom Jure. Autor cirkevných monografií, 
publikoval v Slovenských národných novinách a Orlovi.   


