Kalendár výročí osobností okresu Galanta
August
Pred 45. rokmi (3.8.1975) umrel v Bratislave akademický maliar Vojtech Baďura. Študoval
na Slovenskej univerzite v Bratislave a v rokoch 1950-1953 na Vysokej škole výtvarných
umení tamže. Od roku 1953 pôsobil ako slobodný umelec. Venoval sa figurálnemu
sochárstvu. Je autorom niekoľkých pomníkov a pamätných tabúl. V. Baďura je rodákom z
obce Košúty. V rodnej obci mal výstavu v r. 1960 a jeho dielom je aj pomník Štefana Majora
v Košútoch.
Pred 200. rokmi (11.8.1820) umrel v obci Tállya (Maďarsko) huslista a hudobný skladateľ
Ján Lavotta. Študoval právo v Budapešti a hudbu vo Viedni. Po skončení štúdií pôsobil ako
vychovávateľ v šľachtickej rodine, neskôr sa venoval výlučne hudbe. Pôsobil aj ako riaditeľ
divadiel v Pešti a Miskolci (Maďarsko), Cluji (Rumunsko). V roku 1820 sa usadil v obci
Tállya (Maďarsko). Patril medzi prvých skladateľov, ktorí spracovali verbunk. Je rodákom
obce Pusté Úľany.
Pred 75. rokmi (15.8.1945) sa narodil v Pitvaroši (Maďarsko) paralympionik, stolný tenista
Emil Dovalovszkí. Po absolvovaní odbornej chemickej prípravy v Novom Meste nad Váhom
pracoval v Konzervárňach v Sládkovičove. Od detstva sa venoval stolnému tenisu. Bol
trojnásobným majstrom ČSFR, 10 násobným majstrom Slovenska. Na X. Letnej olympiáde
v Atlante (USA) získal v kategórii družstiev bronzovú medailu, rovnako ako na
Majstrovstvách Európy vo Francúzsku v roku 1997. Bol členom stolnotenisové ho oddielu TJ
Slavoj Sládkovičovo, kde sa neskôr venoval trénerskej práci a manažovaniu. Od roku 2013 sa
na jeho počesť uskutočňuje Sládkovičove Memoriál Emila Dovalovszkého.
Pred 135. rokmi (22.8.1885) sa narodil v Myjave kňaz a verejný činiteľ Pavel Maliarik.
Teológiu študoval v Bratislave a v Erlagene (Nemecko), právo v Budapešti (Maďarsko) a
v Bratislave. Pôsobil ako farár v Dolnej Strehovej, postupne ako hlavný slúžny, náčelník
a seniorálny dozorca, neskôr ako štátny úradník na župnom úrade v Bratislave. Po roku 1945
bol okresným komisárom v Galante, od roku 1946 predsedom ONV v Nových Zámkoch. Po
roku 1948 odstavený.
Pred 95. rokmi (26.8.1925) umrel v Budapešti bibliograf a kníhkupec Gejza Petrik. Po
ukončení stredoškolských štúdií v Soprone (Maďarsko) pôsobil ako kníhkupec v Soprone
a v Budapešti. Od roku 1879 bol vedúcim vydavateľstva Pallas, potom vedúcim obchodu
vydavateľstva K. Könyvesa v Budapešti. Od roku 1879 sa venoval systematicky zostaveniu
bibliografií. Zakladateľ maďarskej národnej bibliografie. Gejza Petrik sa narodil v rodine
evanjelického farára v Dolných Salibách.
Pred 90. rokmi (29.8.1920) sa narodila v Rajci akademická maliarka, pedagogička,
Magdaléna Prešnajderová-Rybáriková. V rokoch 1939-1944 študovala na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave odbor kreslenie a maľovanie, bola aj poslucháčkou
Filozofickej fakulty a Prírodovednej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch
1963-1978 pôsobila ako stredoškolská profesorka na Gymnáziu v Seredi. Po odchode do
dôchodku sa venovala výtvarnej činnosti. Venovala sa tvorbe klasického portrétu, zátišia,
námety často čerpala z prírody.

