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Pred 225.  rokmi  (2.6.1792)  umrel  v  Győri  gróf  Imrich  Esterházy,  poľný maršal,
krajinský hodnostár. Po štúdiách pôsobil v armáde, majiteľ husárskeho pluku. Hlavný
zdravotný  komisár  Horného  Uhorska,  v rokoch  1774-1778  vesprémsky  a v rokoch
1777-1785 boršodský župan. Spolumajiteľ panstva Galanta a i. majetkov.

Pred 110. rokmi (2.6.1907) sa narodil v Nižnej kňaz, prekladateľ a redaktor  Izidor
Štepanovský. Člen Spoločnosti Ježišovej. Študoval v Belgicku a v  Rakúsku. V roku
1936 bol vysvätený za kňaza. V pastorácii začal pôsobiť ako misionár, predstavený
rezidencie  v Trnave,  v roku  1943  kurát  slovenskej  armády,  špirituál  jezuitského
internátu. V roku 1944 prešiel do Trnavskej apoštolskej administratúry. V rokoch 1947-
1948  pôsobil  ako  správca  farnosti  v Šoporni,  Veľkom  Záluží  a Dechticiach.  Písal
nábožensko-literárne práce. Publikoval v časopise Kultúra. Redigoval jezuitský  časopis
Naše novinky. Cenné sú jeho preklady z maďarského a francúzskeho jazyka.

Pred 90. rokmi (7.6.1927) sa narodil v Oreskom, okr. Skalica misionár a pedagóg
Medard  Štepanovský,  SBD. Študoval  na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne.  V roku
1945  vstúpil  do  saleziánskej  spoločnosti  vo  Sv.  Beňadiku.  V gymnaziálnych  a
pedagogických  štúdiách  pokračoval  v Trnave  a v rokoch  1946-1949  v Hodoch  pri
Galante. Zmaturoval r. 1948 v Galante. Po násilnom zrušení kláštorov ho odviedli do
Podolínca,  odkiaľ ušiel  do  Talianska,  kde  študoval  teológiu  v Bollengu.  Pôsobil
v nemeckom mestečku Buxheim ako profesor gymnázia a vychovávateľ v internáte. 

Pred 105. rokmi (13.6.1912) umrel v Tomášove poľnohospodársky odborník  Fridrich
Rovara. Študoval poľnohospodárstvo a ekonomiku v Grazi. Pôsobil ako hospodársky
adjunkt  v cukrovaroch,  potom  ako  riaditeľ veľkostatkov,  v rokoch  1894-1905  na
veľkostatku  grófa  Michala  Esterházyho  v Galante.  Neskôr  sa  usadil  na  svojom
hospodárstve v Tomášove. Vynálezca účinného chemického proti škodcovi cukrovej repy
–  Rovarínu.  Autor  publikácie  o agrochemických  pokusoch,  mnohé  jeho  práce  boli
preložené do nemčiny.

Pred  125.  rokmi  (21.6.1892)  sa  narodil  v Moravskom  Jáne  MUDr.  Hugo  Vernár.
Medicínu študoval v Budapešti (Maďarsko). V rokoch 1920-1928 pôsobil ako obvodný
lekár  v Sládkovičove, potom absolvoval röntgenológiu vo Viedni (Rakúsko). Od roku
1920 pracoval vo svojom odbore, od roku 1945 bol primárom Výskumného ústavu
onkológie v Bratislave a iných  bratislavských nemocníc. Spoluautor monografie, autor
viacerých štúdií.

Pred 190. rokmi (22.6.1827) sa narodil v Seredi Ján Tomaschek, staviteľ, mešťanosta.
Hlavný staviteľ panstva v Seredi, od roku 1860 až doroku 1885 viackrát zastával
v Seredi funkciu mešťanostu a richtára. Študoval v Trnave, vo Viedni (Rakúsko)  kde
si  osvojil  architektonické  a staviteľské  zručnosti.  Majiteľ stavebnej  firmy  v Seredi,
prestaval faru, postavil katolícku školu, podporoval vzdelávanie a pomáhal chudobným. 


