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Pred 90. rokmi (5.6.1923) sa narodil v Seredi historik Ľudovít Holotík. Študoval na Vysokej škole 
politickej v Prahe. V rokoch 1951-1953 vedecký tajomník, 1953-1968 riaditeľ, potom pracovník 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Autor monografií, vyše 80 štúdií 
v domácich i zahraničných časopisoch. Dlhoročný redaktor Historického časopisu, člen 
medzinárodných vedeckých spolkov.

Pred 80. rokmi (7.6.1933) sa narodil archivár PhDr. Ján Milan Dubovský. Gymnaziálne štúdiá 
absolvoval v Galante, v Senici a v Trnave. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Od roku 1959 pôsobil ako archivár Štátneho okresného archívu v Pezinku so sídlom 
v Modre, neskôr jeho riaditeľ. Postupne sa profiloval aj ako historik, prekladateľ, publicista 
a pedagóg.

Pred  120. rokmi (16.6.1893) sa narodil v Pustých Úľanoch lekár  Ľudovít Schmidt, univerzitný 
profesor. V rokoch 1938-1949 pôsobil ako primár chirurgického oddelenia v Budapešti, potom ako 
univerzitný profesor a zároveň riaditeľ chirurgickej kliniky v Pécsi. 

Pred 105. rokmi (17.6.1908) sa narodila v Zemianskych Sadoch fotografka Barbora Zsigmondiová. 
Fotografiu a kinematografiu študovala u Karla Plicku. Po roku 1945 pôsobila ako kameramanka, 
režisérka, scenáristka v maďarskom štátnom filme, v ústave filmovej vedy a v televízii.

Pred 225. rokmi (18.6.1788?) umrel cirkevný hodnostár Štefan Barinyai. Pochádzal z Bratislavy. 
Študoval v Trnave a vo Viedni. Od roku 1759 pôsobil ako farár v Galante. Postupne bratislavský 
kanonik, opát. Autor monografie.

Pred 50. rokmi (25.6.1963) umrel v Bratislave právnik  Valerián Depta, entomológ. Pôsobil  ako 
pracovník štátnej správy, v rokoch 1938-19410 ako hlavný komisár politickej správy v Seredi, potom 
pracovník rôznych inštitúcií. Jeho entomologická zbierka je uložená v Slovenskom národnom múzeu 
v Bratislave.

Pred 100. rokmi (24.6.1913) sa narodil v Trnave kňaz  Ján Popluhár, člen Spoločnosti Ježišovej. 
Filozofiu študoval v Mníchove, teológiu v talianskom Chieri a v Segedíne. Od roku 1941 pôsobil ako 
redaktor cirkevných časopisov. V roku 1950 bol špirituálom na Teologickom inštitúte sv. Alojza, kedy 
bol internovaný. V  roku 1956 sa vrátil do rodnej obce svojich rodičov – Hodov pri Galante, kde 
pôsobil ako robotník.

Pred 165. rokmi (25.6.1848) umrel v Pezinku právnik  Juraj Ďurikovič (aj Gyurikovits), vlastivedný 
bádateľ. Po skončení štúdií pôsobil ako hospodársky pracovník na panstve vo Veľkých Úľanoch, kde 
napísal významné cestopisné dielo.


