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Pred 105. rokmi (1.2.1916) sa narodil v Sládkovičove vojenský letec Jan Miklošek. V rokoch 1934-

1936 študoval na Pilotnej škole v Prostějove (Česko), v roku 1937 bol menovaný vojenským letcom. 

Jeho prvým pôsobiskom boli bolo letisko Tri duby pri Sliači. Pred odchodom do zahraničného odboja 

bol  krátko väznený. S úradným povolením vysťahovať sa cez Juhosláviu, Stredný východ dostal do 

Francúzska. Po jeho kapitulácii odplával do Anglicka, kde sa stal príslušníkom 311. Československej 

bombardovacej perute RAF. Absolvoval mnoho úspešných misií. Umrel pri operačnom lete s celou 

posádkou. 

 

Pred 380. rokmi (17.2.1641) umrela v Šintave uhorská šľachtičná Kristína Bedegi Nyáryová. Bola 

manželkou oravského župana Imricha Thurzu (1618-1621), potom palatína Mikuláša Esterházyho 

(1624-1641). Zomrela na Šintavskom hrade pri pôrode 9. dieťaťa Františka. 

 

Pred 80. rokmi (17.2.1941) sa narodil v Dolných Salibách pedagóg, publicista a regionálny historik 

PaeDr. László Pukkai. Absolvoval v roku 1962 Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislave. Pôsobil ako asistent na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. V rokoch 1964-1990 bol 

stredoškolským profesorom na Gymnáziu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským 

v Galante, v roku 1990 krátky čas podpredseda ONV v Galante. Predseda Spolku maďarských 

pedagógov na Slovensku, člen Spolku slovenských historikov. Publikoval v časopisoch Irodalmi 

Szemle, Víťazná cesta, Terra Hírújság, ai. Autor početných regionálnych monografií, zborníkov. 

 

Pred 100. rokmi (22.2.1921) sa narodila v Žiharci jazykovedkyňa PhDr. Gizela Valkovičová, CSc. 

Najprv študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Petra Pázmánya v Budapešti, (Maďarsko), 

v rokoch 1945-1946 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1946-

1948 pôsobila ako stredoškolská profesorka na Gymnáziu v Galante, v rokoch 1948-1945 v 

Komárne, v rokoch 1956-1961 v Šali. Od roku 1961 bola odbornou asistentkou Katedry slovenského 

jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od roku 1981 na dôchodku.  

 

Pred 225. rokmi (22.2.1796) sa narodil v Ondrejovciach uhorský šľachtic Ján Balogh, príslušník 

galantskej vetvy Baloghovcov. Po skončení štúdia slúžil v armáde, neskôr podžupan Tekovskej 

stolice. Ako prívrženec L. Kossutha sa zúčastnil revolúcie v rokoch 1848-1849, istý čas aj vládny 

komisár Trenčianskej stolice. Po porážke revolúcie emigroval. 

 

Pred 155. rokmi (24.2.1866) sa narodil v Želeči (Česko) organár Konštantín Bednár.  Po návrate z 1. 

svetovej vojny si otvoril vlastnú dielňu v Bratislave, kde pracoval do roku 1941. Väčšinou pôsobil na 

Žitnom ostrove, kde okrem prestavieb starých nástrojov postavil aj viac menších organov. Jeho prácou 

je aj prestavba organu v Kostole sv. Štefana v Galante (1920), a stavba organu v kostole v Kajali. 

 

Pred 205. rokmi (26.2.1816) sa narodil v Banskej Bystrici cirkevný spisovateľ Alojz Šoltés. 

Po absolvovaní teologických štúdií pôsobil ako učiteľ náboženstva a kazateľ v Bratislave 

a v Budapešti, administrátor fary v Hrušove, v rokoch 1865-1867 ako pomocný kňaz v Seredi. Autor 

práce o svetskej moci pápeža, náboženských príručiek a kázní. Publikoval aj v tlači.   


