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Pred  40.  rokmi  (2.3.1978)  umrela  v Budapešti fotografka  Barbara  Zsigmondy.  Fotografiu
a kinematografiu  študovala  u karola  Plicku.  Po  roku  1945  pôsobila  ako  kameramanka,  režisérka
a scenáristka  v maďarskom  štátnom  filme,  v ústave  filmovej  vedy  a v televízii.  B.  Zsigmondy  sa
narodila v Zemianskych Sadoch. 

Pred 125. rokmi (7.3.1893) sa narodil v Seredi verejný činiteľ Rudolf Adamec. Po skončení základnej
školy  pracoval  ako  robotník.  Počas  1.  svetovej  vojny  prebehol  k ruskej  armáde,  kde  sa  zoznámil
s revolučným hnutím. Účastník útoku na Zimný palác  (Rusko). V roku 1920 sa vrátil do Serede, kde sa
zapájal  do  organizovania  triednych  bojov,  poľnohospodárskych  štrajkov.  Funkcionár  masových
revolučných organizácií. Po 2. svetovej vojne v roku 1945 prvý predseda ONV v Galante.

Pred 90.. rokmi (11.3.1928) sa narodil v Sládkovičove redaktor, riaditeľ divadla, diplomat JUDr. István
Krivošik.  Absolvent Právnickej fakulty UK V Bratislave. Pôsobila ako asistent katedry, potom dlhšiu
dobu ako  redaktor  Maďarského  vysielania  Československého rozhlasu  v Bratislave.  Od  roku  1963
riaditeľ komárňanského divadla. V rokoch 1969-1971 hlavný redaktor časopisu Príroda a spoločnosť.
Neskôr vysokoškolský profesor, diplomat.

Pred 205. rokmi (17.3.1813) sa narodil vo Dvorníkoch na Ostrove farár, náboženský spisovateľ  Ákos
Marczell.  Teológiu  študoval  od  roku  1833  v Trnave.  Po  vysvätení  slúžil  v Pobedime,  Tomášikove
a v Novom Meste nad Váhom. Počas revolúcie v rokoch 1848-1849 pôsobil ako vojenský kaplán, za čo
bol odsúdený na tri roky väzenia v Olomouci (Česko). Po odpykaní trestu študoval medicínu, neskôr
pôsobil v Ostrihome (Maďarsko). Od roku 1859 až do smrti pôsobil v Kamennom Moste.

Pred 85. rokmi (23.3.1933) sa narodil v Neluši novinár a spisovateľ Jozef Dunajovec. Detstvo prežil od
svojich  piatich  rokov  vo  Vinohradoch  nad  Váhom.  Vychodil  vyššiu  roľnícku  školu  v Rakoviciach
a potom  odišiel  do  Bratislavy,  kde  absolvoval  VŠE.  Popri  štúdiu  začal  pracovať  v redakcii  Smeny.
Neskôr pôsobil v Roľníckych novinách, Hospodárskych novinách, Novom slove, Mladých rozletoch a
na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SR. Externe prednášal budúcim žurnalistom a písal pre
nich vysokoškolské skriptá. Bol šéfredaktorom časopisu Krásy Slovenska.

Pred 70. rokmi (23.3.1948) sa narodil v Seredi funkcionár, kultúrny činiteľ Ing. Viliam Kubányi. Popri
zamestnaní v Slovenskej televízii vyštudoval VŠE. Aktívne pôsobil v skupine Club 71 v Seredi. Pôsobil
ako zástupca riaditeľa  Domu kultúry  a umenia  v Galante,  neskôr vedúci  odboru  kultúry  a odboru
regionálneho  rozvoja  na  Okresnom  úrade  v Galante.  V  rokoch  1994-1998  pôsobil  ako  prednosta
Okresného úradu v Galante. V rokoch 2002-2013 pôsobil ako riaditeľ odboru kultúry TTSK. 

Pred 155. rokmi (29.3.1863) sa narodil v Turzovke kňaz  Štefan Gorelovič.  Po teologických štúdiách
v Ostrihome (Maďarsko) ho v roku 1886 vysvätili za kňaza. Potom pôsobil ako kaplán a od roku 1888
ako administrátor v Starej Turej. Od roku 1890 bol farárom v Brezovej pod Bradlom, od roku 1904
v Šoporni. V edícii Mrawná čítanka pre náš ľud preložil VIII zošit.


