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Pred 90. rokmi (2.9.1930) sa narodil v Seredi geograf, ekonóm a pedagóg Ing., RNDr., doc.,
Zdenko Mocko, CSc. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej a Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1954 pôsobil ako pedagóg na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave. V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venoval
otázkam ekonomickej a regionálnej geografii. Bol autorom vyše 40 štúdií a statí, ktoré
publikoval v odborných časopisoch a v zborníkoch.
Pred 170. rokmi (6.9.1850) sa narodil v Galante cirkevný spisovateľ Jozef Kubik. Strednú
školu navštevoval v Trnave, teológiu a filozofiu študoval v Ostrihome. Kňazsky pôsobil
v Budmericiach, Kamenici nad Hronom, Veľkých Ludaniciach a Nevidzanoch. Svoje poviedky publikoval v časopise Egri Népújság (Jágerské ľudové noviny), sväté kázne
v časopise Isten Igéje (Božie slovo) a články v ďalších dobových novinách a časopisoch.
Pred 90. rokmi (11.9.1930) sa narodil v Orovnici misionár Ján Šutka, člen saleziánskej
spoločnosti. V gymnaziálne a pedagogické štúdiá absolvoval v Hodoch pri Galante, kde ho
zastihlo zrušenie reholí. Bol internovaný. Po prepustení štúdiá dokončil v Turíne (Taliansko).
Teológiu absolvoval v Ekvádore, kde pôsobil vyše 20 rokov ako kňaz v kmeni Kivarov (lovci
lebiek).
Pred 375. rokmi (11.9.1645) umrel v Grosshöffleine (Rakúsko) gróf Mikuláš Esterházy,
krajinský hodnostár, kráľovský radca (1618), krajinský sudca (1622) a palatín Uhorska
(1625). Študoval na jezuitských školách v Trnave, Šali a vo Viedni. V roku 1617 bol
brežským, v roku 1618 zvolenským, v roku 1626 - 1645 šopronským županom. Bol
zakladateľom bohatstva a moci rodu : majetky podstatne rozšíril manželstvami a donáciami
od Habsburgovcov. Rytier Zlatej ostrohy a vyznamenaný radom Zlatého rúna. Jeho
korešpondencia, spisy a iné práce vyšli tlačou. Mikuláš Esterházy sa narodil v Galante roku
1582.
Pred 160. rokmi (13.9.1860) sa narodil v Galante cirkevný spisovateľ František Szecsey.
Teológiu študoval v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako rímskokatolícky kaplán
v Dvoroch nad Žitavou, potom ako farár v Horných Turovciach. Bol autorom práce o púti do
Ríma, viacerých kázní a prekladu o katolíckej mládeži.
Pred 120. rokmi (17.9.1900) sa narodil v Dolnej Strede jaskyniar Ján Majko. Po základnej
vojenskej službe bol členom zboru pohraničnej stráže, po 2. svetovej vojne pracovník
podnikov cestovného ruchu, v rokoch 1953-1963 pôsobil aj ako referent pre výskum
a ochranu jaskýň. Na dôchodku žil v rodnej obci, kde je aj pochovaný. Ako vedúci
prieskumných a jaskyniarskych prác v Slovenskej speleologickej spoločnosti preskúmal a
objavil vyše 40 podzemných jaskýň, v roku 1926 jaskyňu Domica.
Pred 170. rokmi (29.9.1850) sa narodil v Bratislave právnik, verejný činiteľ a astronóm Július
Zsigárdy. Po ukončení štúdií práv v Bratislave a Budapešti (Maďarsko) absolvoval študijnú
cestu po Európe. Po návrate pôsobil ako samostatný advokát v Galante, kde sa aktívne
zapájal do politického a hospodárskeho života. V roku 1896 bol zvolený za poslanca
uhorského snemu za Galantu. Autor prejavov, cestopisov a prác z oblasti astronómie

