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Pred 300. rokmi (1.10.1722) sa narodil Imrich Esterházy, poľný maršal. Po štúdiách pôsobil 

v armáde v hodnostiach generál, neskôr poľný maršal. Majiteľ husárskeho pluku. Zastával aj 

úrad boršodského, potom vesprémskeho župana.  Spolumajiteľ panstva Galanta. 

 

Pred 20. rokmi (6.10.2002) umrel futbalový tréner Kamil Chatrnúch, rodák z Dolnej Stredy. 

Ako hráč pôsobil vo futbalových kluboch Dolná Streda, Galanta, Hlohovec, Jednota Trenčín, 

Martin, Plastika Nitra, Schwechat a Wacker Viedeń. V 1. lige odohral 174 zápasov a strelil 10 

gólov. Jeho trénerskými zastávkami boli FC Nitra a ŠK Močenok. 

 

Pred 115. rokmi (12.10.1907) sa narodil v Galante-Hodoch saleziánsky kňaz František 

Valábek. Začal študovať v Argentíne. Na Slovensko sa vrátil v roku 1927 ako asistent 

a učiteľ prvého saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Po ukončení štúdií v Ríme pôsobil v Trnave 

ako špirituál, neskôr riaditeľ gymnázia. V roku 1945 prešiel za riaditeľa do Hronského sv. 

Beňadiku, potom do Žiaru nad Hronom. V 50-tych rokoch väznený. Neustále, až do svojej 

smrti pôsobil ako kňaz. 

 

Pred 90. rokmi (14.10.1932) sa narodil vo Voderadoch literárny kritik a historik PhDr. 

Henrich Pifko, CSc.  Strednú školu navštevoval v Trnave, v Galante, v Senici a v Kremnici. 

V rokoch 1953-1958 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Pracoval ako redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Od roku 1973 ako vedecký 

pracovník Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberal sa slovenskou 

prózou pre mládež a publikoval viaceré odborné štúdie. 

 

Pred 115. rokmi (15.10.1907) sa narodil v Spišskom Podhradí pedagóg a básnik Ľudovít 

Hadri. Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako učiteľ na ľudových 

školách, od roku 1930 vo Veľkom Grobe, potom v Trakoviciach, Bohdanovciach, naposledy 

v Bratislave.  Autor občianskej, prírodnej, reflexívnej a náboženskej lyriky, ktorú publikoval 

časopisecky i knižne. Je aj autorom detskej knižky rozprávok. 

 

Pred 125. rokmi (23.10.1897) sa narodil v Zemianskych Sadoch kňaz Michal Boleček. 

Študoval na kňazskom seminári v Nitre. Po kňazskej vysviacke roku 1922 pôsobil v Starej 

Bystrici a v Riečnici, od roku 1940 ako farár v Nitre-Dolné mesto. Pápežský komorník (1937). 

Zakladateľ mariánskej kongregácie, katolíckeho Orla, spevokolu a ochotníckeho divadla. 

Okrem publikačnej činnosti redigoval časopisy, prekladal. 

 

Pred 40. rokmi (25.10.1982) umrel v Nitre herec František Kabrheľ, rodák zo Šoporne. 

Herectvo študoval v rokoch 1937-1939 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Bol 

členom divadiel v Nitre, v Prešove, v Košiciach, v Bratislave, opäť v Nitre. Už ako žiak hrával 

v školských predstaveniach, v ochotníckom krúžku v Šoporni. Vytvoril dramatické 

i komediálne postavy, hrával aj v spevohrách. 

 

Pre 255. rokmi (31.10.1767) umrel spisovateľ a cirkevný hodnostár Georgius Szalay. 

Pastoračne pôsobil od roku 1736 v Hroboňove, v rokoch 1749-1759 v Galante. Bol aj 

vojenským kňazom. Pôsobil aj v Széchényiho seminári v Budíne. Bratislavský kanonik (1758). 

Známe sú vydania jeho pohrebných kázní. 


