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Pred 130.  rokmi (3.12.1887) sa narodil v Seredi verejný  činiteľ  František Kubač.  Organizátor
demonštrácií poľnohospodárskych  robotníkov  v okolí  Galanty,  Serede,  Šale,  Trnavy,  Hlohovca
a inde ; člen povstaleckej SNR. Po roku 1945 pôsobil ako predseda Okresného národného výboru
NV v Galante, potom podpredseda a od roku 1950 predseda Slovenskej národnej rady. Vydavateľ
časopisov Brázda, DAV, v ilegalite redigoval Hlas dediny (1941).

Pred 60. rokmi (12.12.1957) umrel v Ostrihome klerikálny politik a cirkevný hodnostár Leopold
Gregorovits, rodák z Košút.  Teológiu študoval v Innsbrucku a v Ostrihome.  Pôsobil ako farár
v Jelke, od roku 1939 ako ostrihomský kanonik.  Jeho meno nesie Základná škola Leopolda
Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke.

Pred  130. rokmi (13.12.1887) sa narodil vo Vrábloch verejný činiteľ Štefan Major. Absolvoval
štúdium na učiteľskom  ústave v Modre.  Ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach južného
Slovenska, neskôr majiteľ a vydavateľ novín Pravda a, Ľudového denníka. V rokoch hospodárskej
krízy organizátor desiatok štrajkov
poľnohospodárskych robotníkov, v roku 1931 v Košútoch. Po oslobodení riaditeľ tlačiarne Pravda,
od roku 1951 pôsobil ako veľvyslanec v Maďarskej  republike.  Jeho pomník Štefana Majora sa
nachádza v Košútoch.  

Pred 90. rokmi (13.12.1927) sa narodila v Košútoch prekladateľka,  redaktorka PhDr. Hana Ferková
(rod. Strýčková). Vysokoškolské štúdium absolvovala na FiF Univerzity Komenského v Bratislave.
Redaktorka vydavateľstva  Mladé  letá,  kde  pôsobila  30  rokov.Venovala sa najmä prekladom
rozprávok a príbehov pre deti a mládež. V roku 1982 získala Cenu Jána Hollého, v roku 1984 bola
zapísaná na čestnú listinu IBBY.

Pred 80. rokmi (14.12.1937) sa narodila v Bratislave výtvarná umelkyňa  Edita Králiková-Tóthová.
V roku 1944 sa presťahovala s rodičmi do Galanty, kde žije a tvorí dodnes. Od roku 1964 až do
odchodu do dôchodku pôsobila ako učiteľka výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole –
výtvarný odbor v Galante. Venuje sa olejomaľbe, účastníčka samostatných i kolektívnych výstav.
V roku 2005 jej bola udelená Cena primátora mesta Galanta.

Pred 135. rokmi (16.12.1882) sa narodil v Kecskeméte hudobný skladateľ Zoltán Kodály. Útle roky
svojho detstva prežil v Galante. Pôsobil ako profesor Hudobnej akadémie v Budapešti, zaoberal sa
zborovým spevom a výučbou hudby detí a ako člen Maďarskej akadémie vied  aj etnomuzikológiu
(v roku 1905 výskumy v Galante a okolí  - Galantské tance, 1933). Pamiatky: Spevokol Zoltána
Kodálya v Galante (1956), Kodályove dni (1969-), Medzinárodná husľová súťaž (2000-), Kodályova
Galanta (2004-), zvukový signál na železničnej stanici, busta v mestskom parku (1982), Ulica
Zoltána Kodálya (1991), Základná škola Zoltána Kodálya s VJM (2000), Gymnázium Zoltána
Kodálya s VJM (2000), pamätná tabula (2002), čestný občan Galanty (1943).


