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Pred 150. rokmi (3.2.1870) umrel v Trnave cirkevný hodnostár a národnokultúrny dejateľ
Pavol František Gombár. Filozofiu študoval v Bratislave, teológiu v Trnave. Po kň azskej
vysviacke pôsobil ako kaplán v Galante, potom v Seredi. V roku 1822 ceremoniár biskupa,
postupne spirituál viedenského Pázmánea, vicerektor seminára, kanonik, titulárny biskup.
Člen kruhu Jána Hollého.
Pred 270. rokmi (5.2.1750) sa narodil v Trnave cirkevný redaktor a prekladateľ Matej Kyselý.
Študoval na kň azských seminároch v Bratislave, Budíne a v Trnave. Po vysviacke pôsobil prv
ako kaplán, od roku 1783 ako farár v Horných Zeleniciach, od roku 1790 v Seredi.
Spolupracovník Juraja Fándlyho, jazykový redaktor tlačí vydávané Slovenským učeným
tovarišstvom. Autor príležitostnej poézie, prekladateľ antickej literatúry.
Pred 115. rokmi (9.2.1905) sa narodil v Tótkomlóši (Maďarsko) evanjelický kň az a spisovateľ
Michal Francisci. Kň azskú službu vykonával v Békéšskej Čabe, bol aj redaktorom
Čabianskeho kalendára. V roku 1947 sa presídlil na Slovensko, kde pôsobil ako kň az v
Dolnom Bare a v rokoch 1958-1970 v Horných Salibách. Zastával aj rôzne cirkevné funkcie.
Zostala po ň om bohatá rukopisná pozostalosť.
Pred 215. rokmi (12.2.1805) sa narodil v Starom Tekove kň az Ignác Klimkovič, bernolákovec.
Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave a v Bratislave, teologické vo Viedni. Po vysvätení za
kň aza pôsobil ako kaplán vo Sv. Jure, Topoľníkoch a od roku 1830 v Seredi, ako farár od roku
1835 v Horných Otrokovciach.
Pred 140. rokmi (12.2.1870) umrel v Šišove kň az Martin Veselovský, národnokultúrny
dejateľ, publicista. Po absolvovaní teologických štúdií v Trnave pôsobil ako kaplán v Stupave,
v rokoch 1858-1859 v Mostovej, potom ako farár v Šišove a Pukanci. Autor príležitostných
veršov, publikoval v dobových časopisoch.
Pred 80. rokmi (14.2.1940) umrel v Bratislave sochár a maliar Alojz Riegele. Absolvoval
Akadémiu výtvarných umení vo Viedni, potom bol na študijnom pobyte v Ríme. Od roku 1911
pôsobil v Bratislave, ale jeho komornou a monumentálnou tvorbou sa môžeme stretnúť v 50.
mestách bývalej Rakúsko-Uhorskej ríše. Na budove Mestského múzea v Seredi sa nachádza
jeho reliéf Panna Mária.
Pred 150. rokmi (16.2.1870) sa narodil v Seredi novinár Gustáv Lenkey (pôv. Würsching).
Ľudovú školu navštevoval v Seredi, gymnázium v Budapešti. Spolupracovník, potom redaktor
časopisov Hírcsarnok a Magyar Hírlap, od roku 1915 hlavný redaktor novín Pesti Hírlap.
Predseda syndikátu maďarských parlamentných spravodajcov.
Pred 210. rokmi (19.2.1810) sa narodil v Čiernom Brode kň az Jozef Simor. Teológiu a filozofiu
študoval v Trnave, potom bol kaplánom vo Vojke nad Dunajom a v Trnave. V rokoch 18561863, až do penzionovania pôsobil v cirkevnom školstve. Tlačou bola vydaná jeho kázeň
v nemeckom jazyku.

