
 
Pred 60. rokmi (1.10.1955) sa narodil plk. Štefan Ivan, vojenský dôstojník, pochádzajúci zo Serede. 
Tragicky zahynul počas návratu slovenských vojakov z misie KFOR z Kosova. Vojenské lietadlo 
havarovalo neďaleko maďarskej obce Hejce. Z Kosova sa vracal spolu s vojakmi, ktorých navštívil 
v rámci inšpekcie. 
 
Pred 85. rokmi (2.10.1930) sa narodil v Šelpiciach rehoľník Augustín Nádaský. Po nástupe do 
saleziánskeho noviciátu pokračoval vo filozoficko-pedagogickom štúdiu v Galante-Hodoch. V roku 
1950 bol internovaný. Ušiel do Talianska, kde pokračoval v štúdiách a bol vysvätený za kňaza. 
V rokoch 1959-1961 pôsobil v Turíne, potom v San Begnono Canarese, neskôr  ako riaditeľ 
slovenského gymnázia v Ríme. V roku 1991 sa vrátil na Slovensko, zakladateľ a riaditeľ Gymnázia Jána 
Bosca. 
 
Pred 170. rokmi (3.10.1845) v sa narodil v Dolných Salibách Géza Petrik, bibliograf a kníhkupec, 
zakladateľ maďarskej národnej bibliografie.  V roku 1853 sa jeho rodina presťahovala do Šopronu, 
kde jeho otec, Ján Jakub P. pôsobil ako profesor na evanjelickom gymnáziu.   Po absolvovaní 
stredoškolských štúdií pôsobil ako kníhkupec v Šoprone a v Budapešti, neskôr ako pracovník knižných 
vydavateľstiev. Za maďarskej republiky rád bol menovaný za štátneho bibliografa. Zostavovaniu 
bibliografií sa venoval od roku 1879. 
 
Pred 20. rokmi (15.10.1990) umrel v Galante pedagóg a kronikár Štefan Székács. Pôsobil ako 
pedagóg, neskôr riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Matúškove. Zbieral 
a zhromažďoval dokumenty o histórii nášho mesta, v rokoch 1957-1977 bol kronikárom mesta 
Galanta. Jeho bohatá rukopisná pozostalosť je majetkom mesta Galanta. 
 
Pred 320. rokmi (17.10.1695) umrel vo Viedni  Blažej Jaklin, cirkevný a krajinský hodnostár.  Filozofiu 
študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, teológiu v Ríme. V rokoch 1668-1673 pôsobil ako farár 
v Šintave. Postupne bratislavský kanonik, ostrihomský kanonik, tekovský archidiakon, štiavnický opát, 
pilišský opát, nitriansky biskup a župan, kráľovský kancelár.  Autor náboženských prác. 
 
Pred 105. rokmi (21.10.1910) umrel v Sučanoch staviteľ a mešťanosta Ján Tomaschek (pôv. 
Tomaskovits), rodák zo Serede. V rokoch 1860-1885 viackrát zastával funkciu mešťanostu a richtára. 
Bol hlavným staviteľom panstva v Seredi. Medzi jeho najznámejšie budovy patrí obecný úrad 
v Galante a v Seredi. Je pochovaný v Seredi. 
 
Pred 100. rokmi (24.10.1915) sa narodil v Kapitanovci (Bulharsko) lekár MUDr. Juraj Velkov. Po 
absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1947 pôsobil tamže ako 
odborný lekár internista. V rokoch 1955-1967 bol primárom interného oddelenie Nemocnice 
s poliklinikou v Šali, od roku 1960 zároveň ako okresný internista  pre novovytvorený Okresný ústav 
národného zdravia v Galante. V rokoch 1963-1964 pôsobil v Tunise. Venoval sa aj vedecko-výskumnej 
činnosti.  
 
 
 
 
 


