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Pred 70. rokmi (1.4.1945)  umrel v Galante Bálint Balogh, včelár a redaktor. Od roku 1904 pôsobil v 

Galante ako bankový úradník. Včeláril od roku 1906. Tvorca jedného z prvých nadstavbových úľov na 

Slovensku (Baloghov úľ, 1912), za ktorý bol odmenený na medzinárodnej výstave v Bratislave 1. 

cenou a veľkou striebornou medailou. Bol prispievateľom a redaktorom odborných časopisov 

o včelárstve A Méh, Méhészújság, Méhészetünk a spolupracovníkom časopisu Mátyusföldi Lapok, 

ktoré vychádzali v Galante. Autor monografií o včelárstve. Je pochovaný na starom cintoríne 

v Galante. 

 

Pred 120. rokmi (5.4.1895) sa narodil v Komárove (Česko) Jarko Elen, spisovateľ, libretista, textár 

a prekladateľ. Študoval na ČVUT v Prahe. V rokoch 1917-1927 pôsobil na Slovensku ako učiteľ na 

rôznych meštianskych školách,  aj v Seredi. Nasledujúce desaťročie bol riaditeľom meštianskej školy 

v Senci, po 2. svetovej vojne  prednostom oddelenia Povereníctva školstva a osvety v Bratislave. Už 

Prahe uverejňoval slovenské verše, prózy a scénky v časopisoch. Spolupracovník týždenníka 

Slovenský juh, založil a redigoval Senecký spravodaj. Zhudobňoval texty, písal leporelá pre deti. 

 

Pred 80. rokmi (5.4.1935) sa narodil v Pustých Úľanoch Pavol Skaličan, dramaturg a scenárista. 

V roku 1970 absolvoval filmovú a televíznu dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1953-1967 

pôsobil ako učiteľ na rôznych školách, do roku 1972 bol dramaturgom ČST v Bratislave, potom 

v Košiciach. Písal scenáre televíznych hier, rozprávok a niekoľko hier aj pre rozhlas.  

 

Pred 70. rokmi (12.4.1945) sa narodil v Seredi  Ján Nagy, športovec - vzpierač. V roku 1948 sa 

presťahoval s rodičmi do Čiech. Pretekal za Baník Sokolov. Je päťnásobným majstrom ČSSR 

(1973,1974,1975,1977,1978). Na ME štartoval 8x, na MS 4x, účastník OH v Montreale (Kanada), kde 

získal 4. miesto. Prekonal niekoľko desiatok národných rekordov. Je držiteľom titulov majster športu 

a zaslúžilý majster športu.   

 

Pred 90. rokmi (15.4.1925) sa narodil v Horných Salibách  Juraj Fojtík, historik a archivár. Po 

absolvovaní pedagogickej akadémie v Bratislave pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach. Od roku 

1955 pracovník Štátneho archívu v Nitre. Venoval sa regionálnym a hospodárskym dejinám. Autor 

a spoluautor knižných prác, sprievodcov po archíve, štúdií a článkov v odborných časopisoch. 

 

Pred 65. rokmi (21.4.1950) sa narodil v Galante Karol Duchoň, spevák. Jeho otec bol riaditeľom 

galantského strojárskeho učilišťa. Od roku 1968 sa začala odvíjať jeho životná dráha ako speváka 

populárnych piesní:  vyhral spevácku súťaž o Zlatú vločku Calexu v Zlatých Moravciach.  V roku 

1973 získal striebornú a v roku 1974 zlatú Bratislavskú lýru. Koncertoval i vystupoval na domácej 

i zahraničnej hudobnej scéne. Má na konte približne 300 hudobných nahrávok. Za celoživotný prínos 

do hudobnej kultúry SR mu bola udelená cena Aurel 2006. V rodnom meste bol postavený jeho 

pomník (2012). 

 

Pred 80. rokmi (17.4.1935) sa narodil v Pustých Sadoch Peter Hrotík, akademický sochár. 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠVU v Prahe. Pôsobil ako v  výtvarný redaktor Slovenskom 

pedagogickom nakladateľstve a externe spolupracoval s vydavateľstvom Obzor v Bratislave. Od roku 

1964 pracoval ako reštaurátor sochárskych zbierok v bojnickom múzeu, po tom sa venoval 

reštaurovaniu sakrálnej plastiky a komornej úžitkovej plastike. V súčasnosti žije a tvorí v Prievidzi. 


