
Kalendár výročí osobností okresu Galanta
Máj 2022

Pred 135. rokmi (4.5.1887) umrel v Nevidzanoch rodák z Galanty Jozef  Kubik, cirkevný 
spisovateľ. Teológiu a filozofiu študoval v Ostrihome. Po vysviacke pôsobil ako kaplán 
v Budmericiach, v Kamenici n. Hronom, vo Veľkých Ludinciach, ako farár v Nevidzanoch. Svoje 
poviedky, kázne a články publikoval v dobových svetských i cirkevných časopisoch.

Pred 55. rokmi (4.5.1967) umrel v Bratislave pedagóg a spisovateľ Ľudovít Hadri. Po maturite v
roku 1926 na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule pôsobil ako učiteľ na ľudových školách, od
roku 1930 vo Veľkom Grobe, potom v Trakovciach, Bohdanovciach nakoniec v Bratislave. Autor
občianskej, prírodnej, reflexívnej a náboženskej lyriky, ktorú publikoval časopisecky i knižne. Je aj
autorom detskej knižky. 

Pred 140.rokmi (9.5.1882) sa narodila v Galante Ida Michnay, nevesta francúzskeho premiéra 
Georgesa Clemenceau. Bola dcérou okresného sudcu v Galante Jenőho Michnaya. V roku 1901 
uzavrela sobáš s Michelom Clemenceau, ktorý pôsobil ako chemický inžinier v sládkovičovskom 
cukrovare. Zakrátko po sobáši sa odsťahovali do Francúzska. 

Pred 40. rokmi (14.5.1997) umrel v Spojených štátoch amerických Jozef Vágovič, historik 
a spisovateľ. Študoval na gymnáziách v Šaštíne,  Galante a Trnave. V roku 1952 absolvoval 
Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Bučanoch. Po 
emigrácii žil v Rakúsku, Taliansku a od roku 1956 v USA. Početné verše, literárne a historické 
štúdie publikoval v domácich a zahraničných časopisoch. 

Pred 135. rokmi (17.5.1887) sa narodil v Sučanoch Ignác Gašparík, školský pracovník. Študoval 
na učiteľských ústavoch v Kláštore p. Znievom a v Nyíregyháze. Učil v Šuranoch,  od roku 1919 
pracovník školského inšpektorátu v Nitre, v rokoch 1922-1927 školský inšpektor v Galante, potom 
v Bratislave. Po II. svetovej vojne pracovník Povereníctva školstva v Bratislave. Autor školských 
príručiek a článkov v slovenských denníkoch.

Pred 180. rokmi (19.5.1842) sa narodil v Topoľnici Ján Kudlik, kňaz, pedagóg, verejný činiteľ 
a publicista. Pôsobil ako pomocný farár v Balassagyarmate, od roku 1873 ako pedagóg na 
učiteľskom ústave v Ostrihome, neskôr jeho riaditeľ. Poslanec uhorského snemu za šamorínsky 
obvod. Publikoval články z oblasti pedagógie, teológie a antisemitizmu.

Pred 130. rokmi (29.5.1892) umrel v Trnave rodák z Čierneho Brodu Jozef Simor, cirkevný 
spisovateľ. Teológiu a filozofiu študoval v Trnave, najprv pôsobil ako kaplán vo Vojke n. Dunajom 
a v Trnave, až do odchodu do dôchodku (1863) v cirkevnom školstve. Významný rétor. Tlačou 
vyšla jeho kázeň v nemeckom jazyku.

Pred 225. rokmi (31.5.1797) sa narodil v Šaštíne-Strážach katolícky kňaz a prekladateľ Anton 
Kardhordó. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni. Pôsobil ako kaplán v Seredi, od roku 
1825 ako farár v Šintave, neskôr v Šuranoch. Z nemeckého jazyka preložil učebnicu náboženstva do
bernolákovčiny. Založil nadáciu pre chudobných žiakov.


