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Pred 130. rokmi (5.7.1887) sa narodil v Trnave katolícky kňaz Vojtech Puchardt. Do
Serede prišiel za kaplána, od roku 1914 pôsobil ako správca fary v Seredi postupne
farár, neskôr dekan. Od roku 1941 kňazsky pôsobil v Šúrovciach. V Seredi sa zapojil
do  politického,  kultúrneho  i spoločenského  života.  Zakladajúci  člen  a súčasne
predseda  Slovenskej  národnej  rady  v roku  1918.  Člen  obecného  zastupiteľstva
v Seredi, v rokoch 1938-1941 vládny komisár obce.

Pred  160.  rokmi  (21.7.1857)  sa  narodil  v Seredi šachista,  publicista  Max  Weiss,
popredný predstaviteľ starej viedenskej šachovej školy. Šachu sa venoval od svojich
12. rokov. Vo svojej dobe jeden z najlepších šachových hráčov sveta. Autor učebnice
a zbierky šachových problémov.

Pred 90. rokmi (26.7.1927) sa narodil v Orešskom saleziánsky pedagóg Elemír Mikuš.
V gymnaziálnych  a pedagogických  štúdiách  pokračoval  v Trnave  a v Hodoch  pri
Galante,  kde  zmaturoval  v roku  1949.  Nasledujúci  rok  po  brutálnom zásahu  proti
rehoľníkom  ušiel  do  zahraničia.  Študoval  na  teologickom  inštitúte  v  Bollengu
(Taliansko).  Pôsobil  ako  kňaz  v vo  Viedni,  v Ríme  a USA.  V roku  1999  už  ako
dôchodca sa vrátil  na Slovensko. V roku 2012 mu bolo udelené Čestné občianstvo
TTSK o rok neskôr bol ocenený aj Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam.

Pred  50.  rokmi  (28.7.1967)  umrel  v Bratislave  Ján  Krasko,  hudobný  skladateľ
a pedagóg. Študoval na učiteľskom ústave v meste Baja (Maďarsko), hudobnú vedu na
Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského  v Bratislave.  Pôsobil  ako  učiteľ  na
rôznych miestach,  v rokoch 1923-1924  v Galante,  potom na Ministerstve školstva
v Bratislave.  Zberateľ  ľudových  piesní,  autor  skladieb  pre  detské  zbory,
symfonických, komorných a cirkevných diel. Publikoval v odborných časopisoch.

Pred 170. rokmi (28.7.1847) sa narodil v Břeclavi (Česko) podnikateľ, cukrovarský
odborník,  vynálezca  Ing.  Karol  Kuffner.  Chémiu  študoval  vo  Viedni  (Rakúsko),
poľnohospodárstvo  v  Mosonmagyaróvári  (Maďarsko).  Už  ako  22  ročný  prevzal
vedenie  novozaloženého  cukrovaru  svojej  rodiny  a správu  cukrovarníckeho
veľkostatku  v Sládkovičove,  kde  vybudoval  hospodársky  komplex  a  dal  postaviť
kaštieľ.  Stály  expert  uhorskej  vlády  pre  vypracovanie  dlhodobých  plánov  rozvoja
poľnohospodárstva. Člen župnej rady Bratislavskej stolice. V roku 1896 povýšený do
šľachtického stavu. Je pochovaný v rodinnej hrobke v parku kaštieľa. jeho meno nesie
Spojená škola v Sládkovičove
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Pred 90. rokmi (4.8.1927) sa narodil v Ružomberku  JUDr. Ivan Schultz, CSc., doc.,
prof.,  právnik,  vysokoškolský profesor.  Právo študoval  na Univerzite  Komenského
v Bratislave.  Pôsobil  ako  pracovník  súdu  v Trnave,  v rokoch  1953-1962  ako
prokurátor  v Seredi  a v Galante,  od  roku  1963  ako  pedagóg  na  Vysokej  škole
ekonomickej  v Bratislave.  Autor  vysokoškolských  a  stredoškolských  učebných
textov, vedeckých statí a odborných článkov v časopisoch a v zborníkoch.

Pred 280. rokmi (8.8.1737) sa narodil v Salzburgu Jozef Zanussi, maliar. Výtvarne sa
vzdelával u svojho otca a u  P.  A. Lorenzoniho.  Najprv ôsobil  v rodisku a od roku
1766 v Trnave. Maľoval oltárne obrazy a portréty cirkevných hodnostárov. V Trnave
a okolí sa nachádza množstvo jeho prác.  Jedným z nich je aj oltárny obraz Oblácia
uhorskej koruny sv. Štefanom (bočný oltár,  1799) v Rímskokatolíckom kostole sv.
Štefana v Galante. 

Pred  90.  rokmi  (11.8.1927)  umrel  v Budapešti  Mojžiš  Feldmann,  rabín.  Študoval
na ješivách  v Szikszó  Maďarsko)  a Matterburg  (Rakúsko).  Od  roku  1882  pôsobil
v Galante. V roku 1891 bol zvolený za rabína v Galante, zároveň prevzal aj  vedenie
ješivy. Neskôr sa stal  predsedom budapeštianskeho rabinátu, v rokoch 1921-1926
pôsobil aj pedagogicky na rabínskej škole v Budapešti. Písal hlavne v hebrejčine, jeho
diela zostali v rukopisoch.

Pred 40. rokmi (14.8.1977) umrel lekár MUDr. Ján Mattes. Je absolventom lekárskych
fakúlt Karlovej univerzity v Prahe a na Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil
ako lekár v Novom Meste nad Váhom, v Nitre,  do Serede prišiel v roku 1938, ako
štátny obvodný lekár a zároveň vykonával aj súkromnú prax. Po poštátnení pracoval
ako obvodný lekár až do odchodu do dôchodku v roku 1962.
 
Pred 80.  rokmi  (28.8.1927)  sa narodil  vo Vyšnej  Šebastovej  saleziánsky pedagóg
František Mižanin. Do Saleziánskej spoločnosti vstúpil vo Svätom Beňadiku r. 1946. V
gymnaziálnych  a pedagogických  štúdiách  pokračoval  v   Trnave  a v Hodoch  pri
Galante, kde ho stihlo násilné rozpustenie reholí. Po internovaní ušiel do Talianska,
kde študoval teológiu v Bollengu a po jej  skončení pôsobil  ako kňaz a pedagóg na
odbornej škole, neskôr ako ekonóm v teologickom inštitúte.  


