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Pred 160. rokmi (5.12.1860) umrel vo Viedni záhradník František Hillebrandt, rodák z Veľkého Grobu. Pôsobil
ako hlavný záhradník v Belvedere, upravoval aj záhrady Jána Zichyho vo Fejérskej a Komárňanskej župe. Podnikol
aj prieskumné cesty po Alpách. Autor odborných článkov.
Pred 40. rokmi (6.12.1980) umrel v Galante-Hodoch kňaz František Valábek. Teológiu začal študovať v Argentíne,
no po zložení rehoľného sľubu v roku 1925 sa vrátil na Slovensko. Pôsobil ako asistent a učiteľ v Saleziánskom
ústave v Šaštíne. Po štúdiách v Ríme bol špirituálom a neskôr direktorom na gymnáziu v Trnave. V roku 1945
prešiel ako riaditeľ do Hronského sv. Beňadiku. Neustále pôsobil ako kňaz. Býval v Bratislave, často navštevoval
svoju mamu v Gáni. Narodil sa v Hodoch, kde je aj pochovaný.
Pred 150. rokmi (11.12.1870) sa narodil v Zavare Alexander Salzmann, maliar na skle. Vyučil sa za stolára.
Maľovať obrázky na skle sa naučil od otca. Maľoval na plátno aj papier. Obrázky predával doma, podomovým
obchodom a na trhoch v Seredi a Trnave. Umrel v Pate.
Pred 40. rokmi (14.12.1980) umrel v Bratislave Július Lőrincz, maliar, grafik, novinár a verejný činiteľ. Študoval
na výtvarnej akadémii v Budapešti. Pôsobil ako redaktor v Budapešti, potom ako maliar a novinár Bratislave.
Absolvoval študijný pobyt v Paríži. V rokoch 1939-1946 žil a pôsobil v Budapešti. Po návrate na Slovensko bol
zamestnaný vo vydavateľstve Journal a Pravda. V rokoch 1948-1954 a 1968-1975 bol šéfredaktorom denníka Új
Szó. Člen ÚV KSČ, poslanec NZ, predseda Csemadoku, podpredseda zväzu výtvarných umelcov ai. Nositeľ
mnohých štátnych vyznamenaní. Autor individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Narodil
v Sládkovičove.
Pred 250. rokmi (24.12.1770) umrel v Šenkviciach úradník, historik Gabriel Kolinovič. Študoval v Modre a
v Trnave. Pôsobil ako pisár v rôznych službách, od roku 1723 v službách generálneho praeceptora dôchodkov
bratislavskej stolice vo Veľkých Úľanoch, potom fiškál na pálffyovskom panstve, notár súdenej tabule. Zanechal
14. zväzkové dielo o histórii.
Pred 60. rokmi (24.12.1960) umrel v Bratislave ekonóm a politik JUDr. Michal Falťan, CSc. Bol absolventom
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po 2. svetovej vojne pôsobil vo vedúcich funkciách
v oblasti poľnohospodárstva, v rokoch 1951-1955 bol riaditeľom Štátneho majetku v Galante. Následne
vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV v Bratislave. Poslanec Národného zhromaždenia, člen SNR.
Pred 130. rokmi (25.12.1890) sa narodil v Žiline verejný činiteľ a notár JUDr. Štefan Folkman. Právo študoval na
univerzitách v Budapešti (Maďarsko) a Cluji (Rumunsko). Pôsobil ako okresný náčelník v Žiline, potom ako
komárňanský župan. V rokoch 1923-1939 a 1945-1950 ako verejný notár v Galante, v rokoch 1939-1945 a od
1950 v Levoči. Člen republikánskej strany, HS-ĽS, vládny komisár, mešťanosta Levoče, predseda Slovenskej
ľudovej banky v Bratislave.
Pred 60. rokmi (27.12.1960) umrel v Budapešti Ľudovít Tamás (vl. menom Tomaschek) rodák zo Serede. Bol
absolventom Ekonomickej vysokej školy v Budapešti (Maďarsko). Pôsobil ako úradník, potom ako redaktor
časopisov Tátra, Új Auróra. Neskôr žil v Székesfehérvári a pracoval na ústredí odborov. Prvé jeho verše vyšli
v Galante v antológii Új költők (1920).
Pred 260. rokmi (30.12.1760) sa narodil v Malženiciach cirkevný hodnostár ThDr. Alexander Alagovič. Teológiu
študoval v Budíne. Kňazskú službu vykonával v Bratislave, v Nitre. Od roku 1796 pôsobil ako farár, neskôr ako
dekan v Galante. Za jeho éry sa začal stavať Kostol sv. Štefana v Galante. Postupne ostrihomský kanonik, biskup,
zástupca chorvátskeho bána, záhrebský biskup. Zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva. Tlačou vyšli
jeho príležitostné prejavy, kázne a pod.

