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Pred   80.  rokmi  (1.2.1937)  sa  narodil  v Komárne  lesník  a vysokoškolský  pedagóg,  Ing.   Eduard
Bublinec, CSc., PhD.  V roku 1955 maturoval na Gymnáziu v Galante. Absolval  Vysokú školu lesnícku
a drevársku vo Zvolene. Pedagogicky pôsobil na Strednej lesníckej škole v Prešove,  v rokoch 1965-
1985  bol  pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu  vo  Zvolene,  potom námestníkom riaditeľa
Slovenskej  akadémie  vied,  neskôr  vedúcim  katedry  Technickej  univerzity  vo  Zvolene.  Člen  SAV,
špecialista v oblasti environmentalistiky a ekológie. Autor publikácií.

Pred  225.  rokmi  (2.2.1792)  zomrel  v Jágri  (Maďarsko)  cirkevný  hodnostár  Mihály  Ambrosovszky.
Od roku 1744 pôsobil ako jágerský biskup, od 1754 ako rektor seminára. Je autorom diela o histórii
cirkvi v latinskom jazyku. Narodil sa v Galante roku 1792.

Pred 105. rokmi (5.2.1912) sa narodil  v Sládkovičove hudobný skladateľ a dirigent  Zoltán Pongrácz.
Študoval  na  Hudobnej  akadémii  v Budapešti  (Maďarsko)  u Zoltána  Kodálya,  potom  vo  Viedni
(Rakúsko),  Berlíne,  Holandsku  a Salzburgu  (Rakúsko)  u  Clemensa  Kraussa.  Bol  korepetítorom
v budapeštianskej  opere,  neskôr  dirigentom  a hudobným  redaktorom  Maďarského  rozhlasu
v Budapešti.  Pedagogicky  pôsobil  na  Odbornej  hudobnej  škole  Zoltána  Kodálya  v Debrecíne
(Maďarsko)  a na  Hudobnej  vysokej  škole  v Budapešti.  Skomponoval   operu  a viacero
elektrotechnických  skladieb.  Jeho  orchestrálne  a inštrumentálne  skladby  sú  rôzneho  žánru.  Jeho
teoretická tvorba je tiež významná - vydal viacero odborných kníh. 

Pred  40.  rokmi  (11.2.1977)  umrel  v Nitre  Ján  Baráth,  poľnohopodársky  výskumník  a  šľachtiteľ.
Venoval sa šľachteniu koreňovej papriky, neskôr obilninám, bôbovitým rastlinám a tráve. Pestoval aj
liečivé bylinky. Od roku 1971 pôsobil ako vedúci Šľachtiteľskej stanice v Sládkovičove.

Pred  160.  rokmi  (19.2.1857)  umrel  v Bratislave  Mikuláš  Lačný,  poľnohospodársky  odborník,
podnikateľ.  Pôsobil  ako správca majetkov grófa Pálffyho. Po penzionovaní hospodáril  na vlastných
majetkoch. Bol  zakladateľom priemyselnej výroby repného cukru na Slovensku. V roku 1830 založil
prvý  cukrovar  na  Slovensku  vo  Veľkých  Úľanoch.  Propagátor  moderného  hospodárenia.  Autor
publikácie a viacerých statí v odborných časopisoch.

Pred 160. rokmi (24.2.1857) sa narodil  v Seredi  publicista,  spisovateľ a prekladateľ Peter Somogyi
(pôv. Strohmüller). Študoval na zahraničných univerzitách v Taliansku, Francúzsku a Nemecku. Krátko
pôsobil  ako  vychovávateľ,  administratívny  pracovník,  neskôr  zodpovedný  redaktor  denníku
Budapester  Tageblatt  (Budapeštiansky  denník)  v Budapešti.  Publikoval  spoločensko-politické
a kultúrne články. Autor biografií a noviel. Prekladal poéziu, divadelné hry, operné a operetné libretá.

Pred  100.  rokmi  (26.2.1917)  umrel  v Ostrihome  cirkevný  hodnostár  a spisovateľ Pavol  Jedlicska.
Teológiu študoval v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán v Hoste, v Budapešti, potom ako farár v Istvánfalve.
Od roku 1902 ostrihomský kanonik. Zakladateľ archeologického spolku bratislavskej župy, člen štátnej
komisie historických pamiatok. Literárnu činnosť vyvíjal v oblasti dejín, archeológie a cirkevnej vedy.


