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Pred 100. rokmi (2.3.1922) sa narodil v Galante –Nebojsi poľnohospodársky inžinier Anton 

Piršel, Csc. Pôsobil ako šľachtiteľ, neskôr riaditeľ Šľachtiteľskej stanice v Sládkovičove, 1962-

1967 a 1971-1977 Výskumného ústavu kukurice v Trnave. V r. 1967-1971 generálny riaditeľ 

Slovosiva v Bratislave, od 1977 riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. 

Člen viacerých vedeckých rád a komisií. Autor vedeckých statí a odborných článkov. 

 

Pred 55. rokmi (6.3.1967) umrel v Budapešti hudobný skladateľ, dirigent, etnomuzikológ a 

pedagóg Zoltán Kodály. Študoval na Hudobnej akadémii v Budapešti. Venoval sa 

skladateľskej činnosti, popularitu získal najmä zborovými dielami. Ako člen Maďarskej 

akadémie vied sa venoval hudobno-folkloristickým výskumom, pozornosť venoval aj 

otázkam hudobnej výchovy na školách. Patrí k najuznávanejším osobnostiam hudobnej 

kultúry doma i v zahraničí. V detstve žil v Galante, kde jeho otec bol prednostom železničnej 

stanice. 

 

Pred 110. rokmi (15.3.1912) sa narodil v Sládkovičove biológ a univerzitný profesor Dr. Tibor 

Hortobágyi, CSc. Najprv pôsobil ako stredoškolský profesor, potom pracovník ministerstva 

školstva. Neskôr ako profesor univerzity v Szegede, riaditeľ Učiteľského ústavu v meste Baja. 

Bol zakladateľom vysokej školy pedagogickej v Egeri. Od roku 1958 pôsobil ako profesor na 

univerzite v Gödöllő. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal hydrobiológiou, morfológiou 

a terratológiou. 

 

Pred 185. rokmi (18.3.1837) umrel v Záhrebe ThDr. Alexander Alagovič, cirkevný 

hodnostár. Teológiu študoval v Budíne. V Galante pôsobil ako farár, neskôr dekan v rokoch 

1796-1807. Postupne ostrihomský kanonik, biskup, zástupca chorvátskeho bána. Tlačou vyšli 

jeho príležitostné prejavy a kázne. 

 

Pred 140. rokmi (20.3.1882) umrel v Budíne katolícky kňaz a politik László Sebestyén. 

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. Od roku 1842 až do svojej smrti pôsobil ako farár na 

galantskej rímskokatolíckej fare. Zakladateľ miestnych a župných spolkov, člen rôznych 

korporácií a samosprávy mesta. Za poslanca uhorského snemu za galantský volebný obvod 

bol zvolený dvakrát (1848, 1861). Umrel v Budíne. Pochovaný je na Starom cintoríne 

v Galante, kde sa konajú každoročne k 15. marcu spomienkové slávnosti. 

 

Pred 155. rokmi (24.3.1867) sa narodil vo Vinogradove kníhtlačiar a vydavateľ Samuel 

Neufeld. V roku 1890 sa prisťahoval do Galanty, kde zriadil tlačiareň Első Galántai 

Könyvnyomda /Prvá galantská tlačiareň/.Okrem kníh vydával aj časopis Galánta és vidéke 

/Galanta a okolie/ a galantské kalendáre. 

 

Pred 80. rokmi (25.3.1942) sa narodil v Nedeci  herec Michal Dočolomanský. V detstve žil 

v Galante-Nebojsi, kde jeho otec pôsobil ako učiteľ. V roku 1964 absolvoval Vysokú školu 

múzických umení v Bratislave. Následne sa stal členom Činohry Slovenského národného 

divadla v Bratislave. Všestranný herec, uplatnil sa vo filme,  v televízii aj  muzikáloch. 

 

 


