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Pred 330. rokmi (4.5.1685) sa narodil v Szombathelyi (Maďarsko) cirkevný hodnostár, 
kráľovský radca Imrich Esterházy. Študoval vo Viedni a v Ríme. Rýchly postup 
v cirkevnej kariére mu zabezpečil rodinný pôvod a strýko (Imrich Esterházy, 1663-
1745). Postupne bratislavský kanonik, ostrihomský kanonik a šaštínsky archidiakon, 
ostrihomský veľprepošt, nitriansky biskup a župan. V roku 1736 dal barokovo prestavať 
rodový kaštieľ v Galante, ktoré využíval ako letné sídlo a v roku 1741 dal postaviť 
barokovú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v Galante. 
 
Pred 145. rokmi (4.5.1870) umrel v Bratislave cirkevný spisovateľ Žigmund Thúróczy. 

Študoval filozofiu a teológiu v Trnave. Pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, od roku  

1819 ako farár vo Výčapoch-Opatovciach a od roku 1829 v Galante. Penzionovaný bol 

v roku 1842. Napísal tri cirkevné diela. 

 
Pred 130. rokmi (4.5.1885) sa narodil v Rumunsku JUDr. Valerián Depta, entomológ. 
Po štúdiách práva pôsobil v štátnych službách, od roku 1927 na Slovensku. V rokoch 
1934-1938 bol hlavným komisárom politickej správy na Myjave, v  rokoch 1938-1940 
v Seredi. Až do odchodu do dôchodku pôsobil v rôznych inštitúciách v Bratislave. Po 
príchode do Československa sa začal venovať štúdiu chrobákov. Jeho entomologická 
zbierka je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 
 
Pred 85. rokmi (9.5.1930) sa narodil v Zlatníkoch poľnohospodársky inžinier Ing. Emil 

Čakajda. Po skončení Vysokej školy mechanizácie poľnohospodárstva pôsobil v rokoch 

1955-1957 ako vedúci cechu a hlavný technológ Opravovní poľnohospodárskych strojov 

v Galante, pokračoval ako hlavný inžinier STS v Šali. V roku 1962 sa stal námestníkom 

povereníka a neskôr federálneho ministra poľnohospodárstva, až do roku 1991. 

Československo zastupoval vo Svetovej organizácii pre poľnohospodárstvo – FAO.  

 
Pred 310. rokmi (10.5.1705) umrel vo Viedni krajinský a cirkevný hodnostár Ladislav 
Maťašovský  (Mattyasovszky). Teológiu študoval v Ríme. Pôsobil ako r. k. farár 
v Šintave a v Seredi. Neskôr bratislavský ostrihomský kanonik, nitriansky archidiakon, 
opát, biskup, prepošt, nitriansky biskup a župan, uhorský kancelár, tajný radca. 
Realizátor protireformačnej politiky Leopolda I.  
 
Pred 80. rokmi (13.5.1935) sa narodil v Seredi spisovateľ pre deti a mládež  Ján 
Navrátil. Študoval na gymnáziu v Galante. V rokoch 1953-1955 učil na Základnej škole 
vo Vinohradoch nad Váhom, potom na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.  Po jej 
skončení pôsobil ako stredoškolský profesor na stredných školách v Šuranoch 
a v Galante. Od roku 1971 sa venuje len literárnej tvorbe. Žije v Seredi. 
 

Pred 115. rokmi (18.5.1900) sa narodil v Martine pedagóg a spisovateľ István Farkas. 

Pôsobil ako učiteľ, neskôr riaditeľ meštianskych škôl a gymnázií, najdlhšie pôsobil v Šahách 

a v Galante. Zakladateľ Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Galante (1953-

1957). Redigoval časopisy, písal novely, romány a drámy. Veľkú zásluhy má na budovaní 

vzťahov maďarskej a slovenskej literatúry, významná je i jeho prekladateľská činnosť. 


