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Pred  130.  rokmi  (10.9.1887)  sa  umrel  v Chyžnom  (okr.  Revúca)  kňaz,  cirkevný
spisovateľ Samuel Tomášik, popredný predstaviteľ slovenského emancipačného hnutia.
Po  ukončení  teológie  na  berlínskej  univerzite  pôsobil  postupne  ako  vychovávateľ,
kaplán,  farár,  senior  a dozorca  evanjelických  škôl.  Svoje  verše  písal  v latinskom
a českom jazyku. Člen spolku Tatrín. Po ňom je premenovaná obec Tomášikovo (do r.
1948 Tallós).

Pred  185.  rokmi  (15.9.1832)  sa  narodil  kňaz,  cirkevný  spisovateľ  Michal  Lauko.
Študoval na seminári v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Pukanci,
v rokoch 1861 - 1863  v Galante, neskôr ako kňaz v Čabradi  a v Sebechleboch. Je
autorom  básní  a  prekladateľom  knihy.  Publikoval  v cirkevných  časopisoch  Cyril
a Metod, Religió.

Pred  90.  rokmi  (16.9.1927)  sa  narodil  v Galante  PhDr.  Antal  Párkány,  pedagóg.
V rokoch 1951-1957 pôsobil ako učiteľ na Osemročnej strednej škole v Mostovej a na
Jedenásťročnej strednej škole  v Galante.  Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej
(1956)  pracoval  ako  ústredný  školský  inšpektor  na  Povereníctve  školstva  a kultúry
v Bratislave. Potom ako stredoškolský profesor na gymnáziách s vyučovacím jazykom
maďarským v Šamoríne a v Senci.

Pred 105. rokmi (20.9.1912) sa narodil v Betliari pedagóg  Anton Pavlík. Študoval na
pedagogickej  škole  v Žiline.  V  rokoch  1931-1945  pôsobil  ako  učiteľ  na  ľudových
školách.  V  rokoch 1945-1946 ako školský  inšpektor  v Krupine,  v Galante a v Bytči.
Potom  opäť  pedagóg  v Gemerskej  Polome,  v Betliari  a v Rožňave.  Po  oslobodení
funkcionár straníckych a zastupiteľských orgánov, poslanec Slovenskej národnej rady.
Publikoval v miestnej tlači.

Pred  175.  rokmi  (20.9.1842)  umrel  kníhtlačiar,  vydavateľ  a spisovateľ  Šimon  Peter
Weber.  Za  typografa  sa  vyučil  v Sibiu  (Rumunsko).  V roku  1783  založil  tlačiareň
a otvoril kníhkupectvo v Bratislave. Je autorom príležitostných oslavných rečí a básní,
dramatik. Napísal veršované libreto k spevohre Der Edle Eifer...,  v ktorom na pozadí
francúzsko-rakúskej vojny podal idealizovaný obraz života Cigánov v Galante. 

Pred 360. rokmi (25.9.1657) sa narodil v Kežmarku gróf Imrich Thököly, sedmohradské
a uhorské knieža, vodca protihabsburgského stavovského povstania (1678-1687). Od
roku 1697 žil utiahnuto v Galate (Turecko) v priazni sultána. V roku 1682 bol korunovaný
za kráľa stredného Uhorska. V roku 1672 sa zdržiaval v Šintave. 


