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Pred 280. rokmi (1.5.1740) sa narodil v Liberku (Česko) sochár a rezbár Filip Jakub Prokop. Študoval
na výtvarnej akadémii vo Viedni. Spolupracoval pri sochárskej výzdobe schönnbrunského parku.
V roku 1804 zhotovil pre kostol Svätého Štefana kráľa v Galante alabastrové súsošie.
Pred 150. rokmi (4.5.1870) umrel v Bratislave cirkevný spisovateľ Žigmund Thúróczy. Filozofiu
a teológiu študoval v Trnave. V rokoch 1811-1819 kaplán na viacerých miestach. Potom pôsobil ako
farár vo Výčapoch-Opatovciach, od roku 1829 v Galante. Penzionovaný v roku 1842. Napísal tri
cirkevné diela.
Pred 90. rokmi (9.5.1930) sa narodil v Zlatníkoch poľnohospodársky odborník, verejný činiteľ Ing.
Emil Čakajda. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Košiciach a v Saratove (Rusko).
V rokoch 1955-1957 pôsobil ako vedúci cechu a hlavný technológ Opravovní poľnohospodárskych
stojov v Galante, potom v Šali. Postupne námestník povereníka SNR, vedúci poľnohospodárskeho
odboru Predsedníctva vlády, v roku 1968 námestník federálneho ministerstva pre
poľnohospodárstvo. Na tomto poste pôsobil až do roku 1991. Československo zastupoval v Svetovej
organizácii pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO).
Pred 120. rokmi (18.5.1900) sa narodil v Martine spisovateľ, redaktor a prekladateľ Štefan Farkas.
Pôsobil ako učiteľ, neskôr riaditeľ meštianskych škôl a gymnázií. Najdlhšie pôsobil v Šahách
a v Galante. V Šahách redigoval časopisy Hét (Týždeň), Magyar Család (Maďarská rodina) a v
Košiciach Új Társaság (Nová spoločnosť). Písal romány, novely a drámy. Má zásluhu na budovaní
vzťahov maďarskej a slovenskej literatúry. Významná je i jeho prekladateľská činnosť.
Pred 130. rokmi (22.5.1890) sa narodil v Seredi advokát JUDr. Pavel Bežucha. Univerzitné vzdelanie
získal v Budapešti (Maďarsko), v Berlíne (Nemecko) a v Paríži (Francúzsko). Po roku 1918 bol členom
obecného zastupiteľstva, predsedom miestneho hasičského zboru, Červeného kríža a popredným
činiteľom mnohých kultúrnych a spoločenských miestnych spolkov v Seredi.
Pred 50. rokmi (25.5.1970) umrela v Novom meste nad Váhom lekárka MUDr. Irena Baumová.
Štúdium medicíny absolvovala na Karlovej Univerzite v Prahe. Najprv pôsobila ako praktická lekárka,
neskôr nemocenská lekárka v rodisku. V roku 1940 dostala zákaz lekárskej praxe, bola
v sústreďovacom tábore v Žiline. Od júla 1942 pracovala v táborovej nemocnici v Seredi. Po skončení
vojny pôsobila ako obvodná lekárka v Novom Meste nad Váhom. Zaslúžila sa aj o obnovu židovskej
náboženskej obce.

