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Pred 180. rokmi (4.9.1842) sa narodil v Majcichove Jozef Karell, cirkevný spisovateľ. 

Teológiu študoval v Ostrihome. V rokoch 1866-1869 pôsobila ko kaplán v Šoporni, Urmíne 

a Veľkom Šúri, od roku 1876 ako farár v Šintave. Autor monografie a viacerých kázní.  

Publikoval aj v časopisoch. 

  

Pred 250. rokmi (7.9.1772) sa narodil v Kopaniciach František Madvay, bernolákovský 

kazateľ. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave. Pôsobil ako kaplán na rôznych miestach, 

v roku 1815 aj v Sládkovičove, od roku 1825 farár v Kopanici-Moderštôlni, kde umrel na 

choleru. Kázal len v Bernolákovčine. 

 

Pred 190. rokmi (15.9.1832) sa narodil Michal Lauko, cirkevný spisovateľ. Študoval 

v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán v obci Bakabánya, v rokoch 1861-1863 v Galante, potom 

v Senohrade, neskôr ako farár v Sebechleboch. Je autorom viacerých pojednaní, článkov, 

veršov v maďarskom i slovenskom jazyku. 

 

Pred 95. rokmi (16.9.1927) sa narodil v Galante PhDr. Antal Párkány, pedagóg. Pôsobil ako 

pedagóg na stredných školách v Mostovej a v Galante. Po absolvovaní vysokej školy 

pedagogickej bol ústredným školským inšpektorom na Povereníctve školstva a kultúry, 

neskôr stredoškolským profesorom v Šamoríne a v Senci. Autor a spoluautor učebníc, 

metodických príručiek, prekladateľ učebníc, autor článkov a štúdií. 

 

Pred 110. rokmi (20.9.1912) sa narodil v Betliari Anton Pavlík, pedagóg, verejný činiteľ. Po 

skončení pedagogickej školy v Žiline pôsobil v rokoch 1931-1945 ako učiteľ ľudových škôl, 

v rokoch 1945-1946 ako školský inšpektor v Krupine a v Galante, potom opäť ako učiteľ na 

Gemeri. Funkcionár straníckych a zastupiteľských orgánov, poslanec Slovenskej národnej 

rady. Publikoval v miestnej tlači. 

 

Pred 190. rokmi (20.9.1842) umrel v Bratislave Šimon Peter Weber, knítlačiar, spisovateľ. 

Vyučil sa za typografa. V roku 1783 založil tlačiareň a otvoril kníhkupectvo v Bratislave. 

Autor príležitostných básní, dramatik. Napísal veršované libreto k spevohre Der Edle Eifer.... 

v ktorom na pozadí francúzko-rakúskej vojny podal idealizovaný obraz života Cigánov 

v Galante. 

 

Pred 100. rokmi (23.9.1922) sa narodil v Leopoldove Mgr. Viliam Karmažín, zbormajster. 

Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Hudobné vzdelanie prehlboval na dirigentských 

kurzoch, diplom zbormajstra získal v Prahe. Dlhoročný dirigent spevokolov Zvon v Seredi 

a Zora v Galante. 

 

Pred 115. rokmi (24.9.1907) sa narodil v Galante František Kleč, verejný činiteľ. Vyučil sa 

za murára. V roku 1948 sa stal riaditeľom Okresného komunálneho podniku v Galante. 

V rokoch 1952-1960 pôsobil vo funkcii predsedu Okresného národného výboru v Galante.  

 


