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Mesiac júl

Pred 270. rokmi (2.7.1751) sa narodil v Galante generál Jozef Munkácsy. Pochádzal zo šľachtickej 
rodiny. Od mladosti slúžil v jazdectve. Postupne major, plukovník, generálmajor. Veliteľ rôznych 
vojenských jednotiek. Od roku 1809 vojenský veliteľ mesta Alba Iulia (Rumunsko). Preukázal dobré 
veliteľské schopnosti aj vo vojnách s napoleonským Francúzskom. 

Pred 85. rokmi (3.7.1936) sa narodil v Abraháme poľnohospodár a pedagóg Ing. Konštantín 
Černuško, CSc., doc. Maturoval na Strednej poľnohospodárskej škole technickej v Novom meste nad 
Váhom. Fytotechnický odbor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre absolvoval v roku 1963, 
postgraduálne pedagogické štúdium roku 1973. Od roku 1963 pracoval ako technik na podnikovom 
riaditeľstve Cukrovary Trnava, v rokoch 1965-1974 v JRD Abrahám ako agronóm, potom jeho 
predseda. Od roku 1974 pôsobil ako asistent, neskôr vedúci katedry Vysokej školy poľnohospodárskej
v Nitre. Autor a spoluautor 6 monografií, 16 skrípt, 18 vedeckých príspevkov, 35 odborných článkov.

Pred 90. rokmi (3.7.1931) sa narodil v Pribete pedagóg Dr. Jozef Dukon. Absolvoval Pedagogickú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1967 pôsobil ako stredoškolský profesor na 
Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Senci. V roku 1969-1982 bol inšpektorom školstva, 
v rokoch 1982-1986 učil na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante a do roku 1991 na
Strednej priemyselnej škole stavebnej Komárne. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriaval na 
zemepis Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Autor monografií, prekladateľ a spoluautor učebníc. 
Publikoval v časopisoch Hét, Új Szó, Szocialista Nevelés, Geografia.

Pred 100. rokmi (11.7.1921) sa narodila v Hrubom Šúre herečka Magdaléna Lelkesová. V rokoch 
1936-1938 študovala na meštianskej škole v Galante. Pôvodne úradníčka. V rokoch 1950-1952 členka
maďarského súboru DD. V rokoch 1952-1966 pôsobila ako herečka Maďarského oblastného divadla 
v Komárne, v rokoch 1966-1976 pracovníčka jeho prevádzky. Popri väčších charakterových postavách
hrávala aj menšie a epizódne úlohy. 

Pred 35. rokmi (22.7.1986) umrel v Moskve (Rusko) geodet a astrofyzik Ing. Štefan Pintér, CSc. 
Študoval na vojenskej akadémii v Brne (Česko) a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. 
Pracoval v Ústave geodézie, neskôr v Geofyzikálnom ústave SAV v Bratislave ako vedecký pracovník 
Observatória v Hurbanove. V roku 1964-1966 bol členom 10. sovietskej expedície na Antarktídu. Člen 
medzinárodného výskumného programu Interkozmos, člen Svetovej rady mieru. Publikoval viac ako 
80 vedeckých prác, väčšinou v zahraničných časopisoch. Pán Pintér sa narodil v Galante.

Pred 40. rokmi (23.7.1981) umrel v Seredi metalurg a pedagóg Ing. Alojz Glončák, CSc. Maturoval na 
gymnáziu v Seredi, v rokoch 1957-1963 študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. V roku 
1963-1977 pôsobil na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave, potom ako 
stredoškolský profesor na Strednej priemyselnej škole chemickej v Šali. Autor štúdií o fyzikálnej 
metalurgii a medzných stavoch materiálov, spracovania kovov a využitia ultrazvuku, ktoré 
uverejňoval v odbornej tlači.

Pred 85. rokmi (26.7.1936) umrel v Budapešti novinár Gustáv Lenkey (pôv. Würsching). Ľudovú školu 
navštevoval v Seredi, gymnázium v Budapešti. Stal sa spolupracovníkom časopisov Hírcsarnok 
a Magyar Hírlap, bol redaktorom, neskôr hlavným redaktorom Pesti Hírlap. Bol predsedom Syndikátu 
maďarských parlamentných spravodajcov a Maďarského penzijného fondu novinárov. Pán Lenkey je 
rodákom zo Serede.


