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Pred  100. rokmi (20.7.1916) sa narodil v Lančári člen jezuitského rádu 
František Bednár. Študoval filozofiu a teológiu. Stal sa správcom 
jezuitského kostola v Trnave, po obnovení Teologického inštitútu tamtiež 
jeho prvým rektorom. V roku 1950 pri likvidácií kláštorov odvlečený. Na 
Slovensko sa vrátil v roku 1955, pracoval v poľnohospodárstve, potom 
v záhradníctve v Galante. V rokoch opäť 1968-1974 správca jezuitského 
kostola v Trnave, do roku 1963 kaplán v Hlohovci. 
 
Pred 80. rokmi (20.7.1936) sa narodil v Tábore (Česko) operný spevák  Juraj 
Hrubant. Začal spievať vo vojenskom estrádnom orchestri. V rokoch 1958-1963 
študoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1961 
sa venoval profesionálne opere. Bol sólistom opery Slovenského národného 
divadla v Bratislave, potom sólistom a stálym hosťom opery v Lipsku, 
v Berlíne. Účinkoval aj v televíznych inscenáciách. V rokoch 1989-2002 
riaditeľ opery SND. Bývalý člen spevokolu Zvon v Seredi. Čestný občan mesta 
Sereď (2003). 
 
Pred 30. rokmi (22.7.1986) umrel v Moskve geodet, astrofyzik a polárnik 
Ing. Štefan Pintér, CSc. Študoval na vojenskej akadémii v Brne a na Katedre 
geodézie Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracoval 
v Ústave geodézie, neskôr v Geofyzikálnom ústave SAV Bratislave. Riaditeľ 
Observatória v Hurbanove. Člen 10. sovietskej expedície na Antarktídu. 
Účastník medzinárodných výskumných projektov. Nositeľ domácich 
i zahraničných ocenení. Publikoval viac ako 80 vedeckých prác väčšinou 
v zahraničí. Narodil sa v Galante. 
 
Pred  rokmi (26.7.1916) umrel v Trnave pedagóg, básnik a publicista Štefan 
Dobšovič. Študoval v Trnave. Pedagogicky pôsobil v Piešťanoch, od 1872 
v Pustých Úľanoch, potom v Trnave. Autor vlasteneckých, oslavných, 
lyrických básní  i národných polemík. Publikoval v Národnom hlásniku 
a  v Národných novinách.  
 
Pred 80. rokmi (26.7.1936) umrel v Budapešti novinár Gustáv Lenkey. 
Základnú školu navštevoval v Seredi, gymnázium v Budapešti. Bol 
spolupracovníkom novín a časopisov Hírcsarnok a Magyar Hírlap. Od roku 1915 
pôsobil ako hlavný redaktor Pesti Hírlap. predseda syndikátu maďarských 
parlamentných spravodajcov a novinárskeho penzijného ústavu v Maďarsku. 
Narodil sa v Seredi. 
 
Pred 30. rokmi (28.7.1986) umrel v Bratislave hudobný skladateľ, dirigent 
a zberateľ ľudových piesní Jenő Szíjjártó. Po ukončení štúdií na 
bratislavskom konzervatóriu pokračoval v na Vysokej škole F. Liszta 
v Budapešti. Zamestnal sa ako hudobný redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave.  
Od roku 1953 sa stal dirigentom maďarského profesionálneho folklórneho 
súboru Népes so sídlom v Hodoch. 


