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Pred 110. rokmi (5.12.1903) sa narodil v Špačinciach poľnohospodár Jozef Drexler. Od roku 1919 

pôsobil ako úradník na veľkostatku v Špačinciach, neskôr v Košútoch, potom ako hospodársky 

správca. V rokoch 1962-1965 riaditeľ Štátnych majetkov v Senci a do roku 1970 v Bratislave Petržalke. 

Pred 35. rokmi (6.12.1978) umrel v Starej Ľubovni kňaz Ján Hadri, prekladateľ a kronikár. Študoval na 

kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Ako farár pôsobil vo Veľkej Lesnej, Spišských Vlachoch,  

Galante, Iliášovciach a v  Dedinkách. Venoval sa aj literárnej činnosti : zanechal bohatú zbierku kázní, 

príbehov zo života o nadprirodzených zjaveniach 20. storočia. Zanechal aj kroniky všetkých farností a 

obcí, kde pôsobil. Niektoré jeho preklady zostali v rukopisoch.  

Pred 170. rokmi (13.12.1843) sa narodil v Šintave hudobný skladateľ  a dirigent Rudolf Adámy. 

Študoval v Trnave, v Šoprone a na hudobnej akadémii v Lipsku. Pôsobil ako dirigent viedenskej opery, 

od roku 1896 ako profesor hudby na banskobystrickom gymnáziu. Zložil cirkevné skladby a niekoľko 

operiet. 

Pred 350. rokmi (17.12.1663) sa narodil v Galante cirkevný hodnostár a spisovateľ Imrich Esterházy. 

Študoval v Ríme. Mecén umenia, primas Uhorska. Generál rehole paulínov, vacovský biskup, 

ostrihomský arcibiskup. Dal vybudovať kláštor alžbetínok a Kaplnku v Dóme sv. Martina v Bratislave 

ai. V roku 1740 korunoval Máriu Teréziu  za kráľovnú Uhorska. Autor monografií. 

Pred 165. rokmi (21.12.1848) sa narodil v Trnave kňaz a prekladateľ Oliver Rybány. Teológiu študoval 

v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke v roku 1871 pôsobil  ako kaplán v Nedede a v Galante, od roku 

1872 v Trnave, Ružindole, od roku 1907 v Tešedíkove. Z francúzskej a nemeckej literatúry prekladal 

do maďarčiny romány a novely. Uverejňoval ich v maďarských časopisoch. 

Pred 50. rokmi (23.12.1963) umrel v Bratislave hudobník Ján Fischer-Kvetoň, skladateľ a pedagóg. 

Študoval na konzervatóriu v Prahe, v roku 1948 absolvoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Pedagogicky pôsobil v Seredi, kde v roku 1925 založil a do roku 

1941 viedol spevokol Zvon.  V rokoch 1950-1960 učil na konzervatóriu v Bratislave. Zberateľ ľudových 

piesní, zložil 3 sláčikové kvartetá, operu Malka, zborové komorné skladby. 

Pred 30. rokmi (26.12.1973) umrel v Bratislave právnik  JUDr. Ján Reinel, novinár a redaktor. Po 

absolvovaní štúdií  práv v Budapešti nastúpil do služieb Bratislavskej stolice. Pôsobil v Bratislave, 

Senci a v rokoch 1919-1921 ako slúžny  v Galante, kde zároveň bol hlavným redaktorom časopisu 

Mátyusföldi  Lapok. Po penzionovaní  sa presťahoval do Bratislavy, kde redigoval rôzne časopisy, do 

ktorých aj prispieval.  
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