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Pred  70.  rokmi (6.9.1943)  umrel   v Budapešti  Jozef  Jablonowski,  entomológ.   Študoval  právo na
akadémiách v Sárospataku a v Budapešti. Pôsobil ako pracovník, od roku 1896 ako riaditeľ Uhorskej
entomologickej  stanice.  Neskôr  riaditeľ  poľnohospodárskych  výskumných  ústavov.  Priekopník
biologického boja proti škodcom poľnohospodárskych kultúr. Zorganizoval modernú fytopatologickú
a fytokaraténnu službu. V Sládkovičove spolupracoval s Kuffnerovcami.

Pred  200. rokmi (8.9.1813) sa narodil  v Horných Salibách Michal Resely,  kňaz a botanik. Filozofiu
a teológiu študoval v Trnave.  Pôsobil  ako kaplán v Dunajskej  Strede, potom ako farár v Šamoríne.
Venoval  sa  botanickému  výskumu  v miestach  svojho  bydliska.  Autor  štúdia  o chorobách  rastlín
spôsobených parazitmi. Dopisovateľ odborného časopisu Österreichische Botanische Zeitschrift.

Pred  30. rokmi (20.9.1983) umrel  v Seredi  Štefan Andrášik,  hutník.  Pôvodne zlievač.  Štúdium na
Inštitúte riadenia v Bratislave absolvoval   v roku 1967.  Pracovník,  neskôr  vedúci  odboru ťažkého
priemyslu  UV  KSS.  V rokoch  1955-1960  riaditeľ  Závodov  SNP v Žiari  nad  Hronom,  od  roku  1960
Niklovej Huty v Seredi. Organizátor výstavby a rozvoja hutníctva.

Pred 50. rokmi (19.9.1963) umrel v Bratislave Štefan Major, verejný činiteľ, redaktor. Po absolvovaní
učiteľského ústavu v Modre pôsobil  na školách južného Slovenska, neskôr redaktor  denníkov, od
roku  1930  majiteľ  a vydavateľ  denníka  Pravda.  V rokoch  hospodárskej  krízy  organizátor  štrajkov
poľnohospodárskych robotníkov, aj  Košútskych udalostí v roku 1931.  V rokoch 1945-1951 riaditeľ
tlačiarní  Pravda,  v rokoch 1951-1957 čs.  veľvyslanec   v Maďarskej  republike,  poslanec  národného
zhromaždenia. V Košútoch sa nachádza pomník s jeho bustou (1966).

Pred  100. rokmi (22.9.1913) sa narodil  v Sládkovičove Oszkár Abay Nemes,  športovec. Jeho otec
pôsobil ako lekárnik v Sládkovičove, neskôr sa presťahovali do Paksu. Právnickú fakultu absolvoval na
univerzite  v  Pécsi.  Člen a dorastenecký  reprezentant  atletického klubu v Pécsi,  člen olympijského
družstva.  Na XI.  Letných olympijských hrách (Berlín,  1936)  získal  bronzovú medailu  v plávaní.  Po
ukončení  športovej kariéry pôsobil ako právnik a tréner. Jeho meno nesie Športová plaváreň v Pécsi
(1997).

Pred 130. rokmi (26.9.1883) sa narodil v Seredi Emil Klug, právnik a odborný spisovateľ. Po štúdiách
práva  na  univerzitách  v Budapešti,  Viedni  a  Berlíne  pôsobil  ako  právnik  v Budapešti.  Zakladateľ
a hlavný redaktor  odborného právnického časopisu. Tajomník právnického spolku. Autor monografií
o daniach a poplatkoch.


