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Pred 230. rokmi (2.2.1792) umrel v Egri cirkevný hodnostár a cirkevný historik Mihály 
Ambrozowszky, galantský rodák. V maďarskom meste Eger pôsobil ako kanonik od 1744 a ako 
rektor seminára od roku 1754. Venoval sa histórii cirkvi, ktoré spracoval a vydal aj  knižne. (Podľa 
iných prameňov zomrel 1.2.1790)

Pred 110. rokmi (5.2.1912) sa narodil v Sládkovičove hudobný skladateľ Zoltán Pongrácz. 
Študoval na Hudobnej akadémii v Budapešti u Zoltána Kodálya, potom vo Viedni, Berlíne, 
Holandsku a v Salzburgu. Pôsobil ako korepetitor v budapeštianskej opere, ako dirigent a hudobný 
redaktor Maďarského rozhlasu v Budapešti. Pedagogicky pôsobil na Odbornej hudobnej škole Z. 
Kodálya v Debrecíne, na Hudobnej Akadémii v Budapešti. Člen Maďarskej akadémie vied, nositeľ 
viacerých vyznamenaní.

Pred 45. rokmi (11.2.1977) umrel v Nitre Ján Baráth, poľnohospodársky výskumník a šľachtiteľ.
Venoval sa šľachteniu koreňovej papriky, neskôr obilninám, bôbovitým rastlinám a tráve. Pestoval
aj liečivé bylinky. Od roku 1971 pôsobil ako vedúci Šľachtiteľskej stanice v Sládkovičove.

Pred 50. rokmi (12.2.1972) umrel v Galante-Nebojsi lekárnik a zberateľ pamiatok Emánuel 
Marcel. Gymnázium navštevoval v Bratislave, farmáciu študoval v Budapešti. Pôsobil ako lekárnik
v Sedmohradsku a v Budapešti. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa usadil v Galante 
a posledné roky svojho života prežil v Nebojsi. Jeho umelecko-historická a archeologická zbierka sa
nachádza v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Pred  130.  rokmi  (15.2.1892)  sa  narodil  v Sládkovičove  historik  a filológ  PhDr.  Jenő  Koltay-
Kästner, doktor literárnych vied. Študoval v Bratislave a v Budapešti. Pôsobil ako stredoškolský
profesor  taliančiny  na  univerzite  v Pécsi  a  v Ríme, zároveň  ako  riaditeľ  Maďarského  inštitútu
v Ríme. Po návrate v roku 1940 bol profesorom na univerzite v Szegede, postupne dekan, prodekan
a rektor. Redigoval aj časopisy. Člen akadémie sv. Štefana, nositeľ viacerých vyznamenaní. Autor
maďarsko-talianskeho slovníka.

Pred 165. rokmi (24.2.1857) sa narodil v Seredi publicista a prekladateľ Peter Somogyi-
Strohmüller. Študoval na univerzitách v Taliansku, vo Francúzsku a v Nemecku. Postupne 
vychovávateľ, administratívny pracovník a zodpovedný redaktor novín Budapester Tagblatt.
Autor  biografií  a noviel,  spoločensko-politických  a kultúrnych  článkov.  Prekladateľ  poézie,
divadelných hier, operných a operetných libriet.  


