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Pred 25. rokmi (8.9.1996) umrel  v Galante maďarský spisovateľ  Alfonz Talamon. V roku
1984  maturoval  na  Gymnáziu  s vyučovacím  jazykom  maďarským  v Galante,  kde  bol
redaktorom  študentského  časopisu  Alkotó  Ifjúság,  v  ktorom  uverejňoval  svoje  literárne
prvotiny. V rokoch 1985-1988 bol poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave,  ktorú  však  nedokončil.  Potom  dva  roky  pôsobil  ako  odborný  metodik  na
Ústrednom výbore  Csemadoku v Bratislave.  V roku 1991 sa stal  spisovateľom na  voľnej
nohe. Je nositeľom literárnych cien S. Tsúszóa a Vydavateľstva Madách. V roku 2006 bola
založená Cena Alfonza Talamona a slávnostne odhalená jeho socha v Sládkovičove. 

Pred 90. rokmi (8.9.1931) sa narodil v Pustých Úľanoch športovec Emil Bachratý. Študoval
na Priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Pôsobil ako technik Energoprojektu v
Bratislave, potom Elektrovodu v Bratislave. Hral kolky aj futbal za Sokol Bratislava.  Od roku
1950  kolkár  Dynama  Bratislava,  od  roku  1958  reprezentant  ČSR  v kolkoch.  Účastník
majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta.

Pred  120.  rokmi  (10.9.1901)  sa  narodil  v Doudlebách  nad  Orlicí  (Česko)  pedagóg,
zbormajster a dirigent Miroslav Jaura. Študoval na Učiteľskom ústave v Modre. Prv pôsobil
v Zohore  a v  Horných  Salibách. V rokoch  1928-1951  bol  učiteľom  v Trnave,  potom
riaditeľom  školy  v Hrnčiarovciach.  V rokoch  1931-1946  dirigent  robotníckeho  spevokolu
Bradlan v Trnave.

Pred  250.  rokmi  (11.9.1771)  umrel  v Trebišove  náboženský  spisovateľ  František  Orosz.
Člen  pavlínskej  rehole.  Pôsobil  vo  viacerých  kláštoroch,  v  roku  1747  magister  novicov
v Marianostre.  Autor  náboženských  prác,  z ktorých  viaceré  zostali  v rukopisoch.  Napísal
chronológiu uhorských kráľov, vojvodov a krajinských hodnostárov. Narodil sa vo Veľkých
Úľanoch.

Pred 25. rokmi (22.9.1996) zomrela v Bratislave maďarská poetka, redaktorka a prekladateľka
Anikó  Mikola.  Detstvo  prežila  v Jelke  a v Diakovciach.  Maturovala  v Želiezovciach,
nadstavbovú  poľnohospodársku  školu  ukončila  v Šafárikove.  Od  roku  1965  pôsobila  ako
redaktorka časopisu Kis Építő, neskôr časopisu Nő. Absolventka nadstavbového štúdia pre
novinárov.  Od  roku  1980  pracovala  Maďarskej  redakcii  Československého  rozhlasu
v Bratislave.  Vyšli  jej  zbierky básní,  preklady zo španielčiny.  Publikovala  v časopise Hét,
v denníku Új Szó. Narodila sa v Jelke.

Pred  80.  rokmi  (25.9.1941)  sa  narodil  v Galante akademický  sochár  Štefan  Prokop.
Maturoval  na  Strednej  škole  v Galante,  v rokoch  1957-1961  študoval  na  Strednej  škole
umeleckého priemyslu v Bratislave, potom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V rokoch 1970-1975 pedagogicky pôsobil na ľudovej škole umenia v Pezinku, kde aj žil a
pôsobil. Od roku 1975 slobodný výtvarník. Ťažiskom jeho tvorby bolo figurálne sochárstvo
reliéfna a medailérska tvorba.  Vystavoval  doma i v zahraničí.  Galéria Prokop v Pezinku sa
nachádza v priestoroch, kde mal umelec svoj ateliér.




