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Pred 45. rokmi (2.3.1978) umrela v Budapešti fotografka Barbara Zsigmondy. Fotografiu 

a kinematografiu študovala u Karola Plicku. Po roku 1945 pôsobila ako kameramanka, 

režisérka a scenáristka v maďarskom štátnom filme, v ústave filmovej vedy a v televízii. 

Barbara Zsigmondy sa narodila v Zemianskych Sadoch.  

 

Pred 95. rokmi (8.3.1928) sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) zakladateľ Matice slovenskej 

a 1. predseda OV MS v Galante Ján Čapeľa po 2. svetovej vojne sa presťahoval na Slovensko. 

Zanietene a nezištne vykonával rôzne aktivity v prospech juhoslovanských Slovákov žijúcich 

na Slovensku, združených v Spolku Slovákov z Juhoslávie. Za účasti 450 priaznivcov z okresu 

Galanta založil v hoteli Družba v Galante 1. klub Matice slovenskej. 

 

Pred 15. rokmi (10.3.2008 v Bratislave) umrel básnik, prozaik, publicista, prekladateľ, novinár, 

Rudolf Čižmárik. Narodil sa 18.7.1949 v Šoporni. Maturoval na chemickej priemyslovke 

v Bratisave, vyštudoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk a estetickú výchovu. V r. 1971-

1979 pracoval v Literárnej redakcii Československého rozhlasu, potom ako redaktor v denníku 

Pravda, v r. 1989 ako zástupca šéfredaktora, nakoniec pôsobil v slobodnom povolaní. V r. 1993 

nastúpil ako redaktor TASR v Bratislave. Od r. 2003 viedol vydavateľstvo Alexandra zamerané 

na vydávanie pôvodnej literatúry. Písal básne, eseje, úvahy i portréty. Písal aj pre deti a mládež, 

venoval sa aj prekladaniu literatúry. 

 

Pred 95. rokmi (11.3.1928) sa narodil v Sládkovičove redaktor, riaditeľ divadla, diplomat 

JUDr. István Krivošik. Absolvent Právnickej fakulty UK V Bratislave. Pôsobila ako asistent 

katedry, potom dlhšiu dobu ako redaktor Maďarského vysielania Československého rozhlasu 

v Bratislave. Od roku 1963 riaditeľ komárňanského divadla. V rokoch 1969-1971 hlavný 

redaktor časopisu Príroda a spoločnosť. Neskôr vysokoškolský profesor, diplomat. 

 

Pred 80. rokmi (17.3.1943) sa narodil v Šoporni RNDr. Jozef Čižmárik, farmaceutický 

chemik, vysokoškolský profesor, apidológ. Od roku 1967 pôsobil na Farmaceutickej Fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1986-1990 a od 1995 ako vedúci Katedry 

farmaceutickej chémie, 1980-1986 prodekan Farmaceutickej fakulty, prorektor univerzity. 

Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, funkcionár včelárskych organizácií národnej 

i medzinárodnej úrovne. Autor a spoluautor 270. experimentálnych prác a 15. patentov, 

spoluautor monografie. 

 

Pred 90. rokmi (23.3.1933) sa narodil v Neluši novinár a spisovateľ Jozef Dunajovec. Detstvo 

prežil od svojich piatich rokov vo Vinohradoch nad Váhom. Vychodil vyššiu roľnícku školu 

v Rakoviciach a potom odišiel do Bratislavy, kde absolvoval VŠE. Popri štúdiu začal pracovať 

v redakcii Smeny. Neskôr pôsobil v Roľníckych novinách, Hospodárskych novinách, Novom 

slove, Mladých rozletoch a na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SR. Externe prednášal 

budúcim žurnalistom a písal pre nich vysokoškolské skriptá. Bol šéfredaktorom časopisu Krásy 

Slovenska. 

 

 


