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Pred 20. rokmi ( 9.6.2001) umrel v Galante pedagogický pracovník, športový funkcionár Ivan Banič. 
Štúdiá na Vysokej škole pedagogickej v Nitre nedokončil. Dlhé roky pôsobil Dome pionierov 
a mládeže v Galante. Na poli športu pôsobil v  najrôznejších funkciách v oblasti turistiky, vodáctva, 
cyklistiky a boxu. Publikoval v časopisoch Smena, Hlas ľudu, Nový čas, Víťazná cesta. Zostavil 
publikáciu o galantskom boxe pod názvom Medzi dvanástimi povrazmi (1999). 

Pred 90. rokmi (11.6.1931) sa narodil v Novej Bani misionár a pedagóg Stanislav Štrba. Študoval na 
saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Do spoločnosti saleziánov  vstúpil vo Sv. Beňadiku. V gymnaziálnom
a pedagogickom štúdiu pokračoval v Hodoch pri Galante, kde ho v roku 1950 stihlo násilné 
rozpustenie reholí. Po prepustení z nútených prác ušiel za hranice. Štúdiá ukončil na Pápežskej 
saleziánskej univerzite. Pôsobil vo Venezuele ako pedagóg tamojšieho saleziánskeho ústavu, neskôr 
ako farár v Puerto la Cruz. 

Pred 110. rokmi (15.6.1911) sa narodil v Seredi  Ján Kubač. Vyučil sa za krajčíra. Do roku 1941 pôsobil
ako krajčírsky pomocník v Seredi a v Bratislave. Po roku 1948 pracovník Zboru národnej bezpečnosti, 
v rokoch 1951-1953 riaditeľ konzervární, v rokoch 1953-1978 vedúci personálneho oddelenia 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Organizátor triednych bojov, člen ilegálnej 
komunistickej strany. V roku 1945 predseda RNV v Seredi. Autor spomienkových článkov v Pravde, 
Hlase ľudu a Bojovníku.

Pred 275. rokmi (16.6.1746) sa narodil v Pate rehoľník, literát a pedagóg  Albert Tót. Do piaristickej 
rehole vstúpil v Prievidzi. Teológiu a filozofiu absolvoval v Nitre. Po štúdiách pôsobil ako pedagóg 
v Nitre, Trenčíne, Krupine, Sv. Jure, Kőszegu, Veszpréme, Kanizsi, Segedíne atď. Znalec latinského 
jazyka, v ktorom napísal viacero ód a príležitostných básní.

Pred 85. rokmi (17.6.1936) umrel v Galante tlačiar Samuel Neufeld. Po získaní výučného listu v roku 
1883 pôsobil ako tlačiar v Sátoraljaújhelyi,  postupne v Košiciach, Prešove a v Budapešti.  V roku 1889 
sa oženil a chcel sa osamostatniť. Po začiatočných neúspechoch sa prisťahoval do Galanty v roku 
1890, kde zriadil tlačiareň Első Galántai Könyvnyomda (Prvá galantská kníhtlačiareň), po vzniku 
Československej republiky premenovanej na KOSMOS Könyvnyomda és Műintézet Galánta. Vydával 
aj časopis Galánta és vidéke (1896-1914) a galantské kalendáre (1902-1905). Jeho život a dielo 
spracovala PhDr. Anna Jónásová  v knihe Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň (2005).

Pred  110. rokmi (23.6. 1911) sa narodil v Jelke typograf Vincent Görföl. V rokoch 1929-1938 pôsobil 
ako sadzač rozličných tlačiarní, do roku 1951 metér tlačiarne Concordia, tlačiarní Práca. V rokoch 
1951-1952 bol riaditeľom tlačiarní Pravda a do roku 1971, odchodu do dôchodku šéfmetér Tlačiarní 
podniku KSS Pravda. Účastník protifašistického ilegálneho hnutia.

Pred 100. rokmi (25.6.1921) sa narodil v Galante ekonóm a vysokoškolský profesor Ing. Miloslav 
Jirges, doc., CSc., DrSc., prof.. V roku 1949 absolvoval Vysokú školu politickú v Prahe. Najprv pôsobil 
ako pracovník Ministerstva zahraničného obchodu v Prahe, postupne riaditeľ hlavnej správy na 
Povereníctve obchodu v Bratislave. V rokoch 1958-1970  pedagóg, neskôr vedúci Katedry politickej 
ekonómie Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1970 riaditeľ Ústavu marxizmu-
leninizmu v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriaval na otázky teórie obehu 
a medzinárodnej ekonomickej integrácie. Autor odborných kníh, vedeckých štúdií, odborných 
a popularizačných článkov.


