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Pred 270. rokmi (6.12.1745) umrel v Bratislave cirkevný hodnostár, spisovateľ a mecén, gróf Imrich 
Esterházy. Študoval teológiu na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. Pôsobil ako profesor filozofie 
a teológie, generál paulínskej rehole, postupne vacovský, vesprémsky biskup, ostrihomský arcibiskup, 
primas Uhorska. Roku 1740 korunoval v Bratislave Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú. Mecén umenia 
– financoval prevažne výstavbu, prestavbu a výzdobu cirkevných stavieb. Autor  monografií.  Imrich 
Esterházy sa narodil v Galante. 
 

Pred 60. rokmi (3.12.1955) umrel v Budapešti  etnograf a literárny historik Zsigmond Kallós. 
Pedagogiku študoval na budapeštianskej univerzite. Pôsobil ako stredoškolský profesor vo Fiume 
(Taliansko) a Budapešti. Venoval sa výskumu staromaďarskej mytológie a legiend. Zsigmond Kallós sa 
narodil v  Pustých Úľanoch. 
 
Pred 170. rokmi (8.12.1845) sa narodila v Nových Sadoch Hermína Moštenanová, spisovateľka a 
kultúrna pracovníčka. Žila pôsobila v Nových Sadoch,  Hlbokom,  Starej Turej, v rokoch 1856-1861 
v Pustých Úľanoch, potom v Myjave a Martine. Bola spoluzakladateľkou Živeny, poverená 
organizovaním stáleho obchodu s výšivkami, s ktorými s zúčastnila na rôznych výstavách, 
organizovaním bazárov ručných prác. Svoju literárnu spisbu publikovala v  Národných novinách, 
Dennici, Stráži na Sione ai.  
 
Pred 80. rokmi (12.12.1935) umrel v Šoporni katolícky kňaz a prekladateľ Štefan Gorelovič. Teológiu 
študoval v Ostrihome. Kňazsky pôsobil v Starej Turej, Brezovej pod Bradlom, od roku 1904 v Šoporni. 
V edícii Mravná čítanka pre náš ľud preložil VIII. zošit. 
 
Pred 40. rokmi (23.12.1975) umrel v Jure pri Bratislave pedagóg, spisovateľ, redaktor a prekladateľ 
Štefan Farkaš. Bol riaditeľom meštianskych škôl a gymnázií, najdlhšie pôsobil v Šahách a v Galante. 
Významná je jeho literárna i  prekladateľská činnosť. Mal zásluhu na budovaní vzťahov slovenskej 
a maďarskej literatúry.  
 
Pred 100. rokmi (24.12.1915) sa narodil v Horňanoch básnik katolíckej moderny PhDr. Svetloslav 
Veigl. Študoval na františkánskom gymnáziu v Malackách. Pokračoval  v bohosloveckých štúdiách 
v Salzburgu a  Bratislave. Slovenčinu a filozofiu absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave.  
Následne vyučoval slovenčinu na gymnáziách v Malackách a v Bardejove. Od roku 1950 slúžil ako 
farár v Trnave, v rokoch 1959-1975 v Abraháme, potom v Kráľovej pri Senci. Vyvíjal bohatú literárnu 
činnosť. 
 
Pred 30. rokmi (29.12.1985) umrel v Trnave spelológ Ján Majko. Po skončení základnej vojenskej 
služby do roku 1945 pôsobil ako člen zboru pohraničnej stráže, potom ako pracovník podnikov 
cestovného ruchu, v rokoch 1953-1963 ako referent pre výskum a ochranu jaskýň. Ako vedúci 
prieskumných jaskyniarskych prác Slovenskej speleologickej spoločnosti preskúmal a objavil vyše 40 
podzemných jaskýň. Objaviteľ jaskyne Domica (1926). Ján Majko  sa narodil v Dolnej Strede. Je 
pochovaný  na tamojšom cintoríne. Jeho meno nesie ulica Jána Majku v rodnej obci. 
 
 


