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Pred  105. rokmi (1.5.1909) sa narodil vo Vranove nad Topľou právnik a verejný činiteľ JUDr. Jozef 
Šoltész, CSc. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil 
v poisťovníctve, bankovej sfére, potom ako minister, povereník. V rokoch 1951-1955 bol riaditeľom 
Cukrovaru Štefana Majora v Sládkovičove, potom pracovníkom Ústrednej správy Štátnych majetkov 
v Bratislave, Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave, nakoniec veľvyslanec v Maroku. V rokoch 1945-
1954 poslanec Národného zhromaždenia, 1944-1946 člen SNR. Nositeľ viacerých vyznamenaní. 
 
Pred 305. rokmi (2.5.1709) umrel v Bratislave rodák z Paty rétor a učiteľ Štefan Kereškéni, člen 
jezuitskej rehole.  Pôsobil ako gymnaziálny profesor, misionár. Vynikajúci rečník, účastník zasadaní 
krajinských snemov.  Jeho rukopisy sú uložené v Univerzitnej knižnici v Budapešti. 
 
Pred 240. rokmi (10.5.1774) umrel v Spišskej Kapitule cirkevný hodnostár ThDr. Jozef Karol Zbiško. 
Teológiu študoval na viedenskej univerzite. Pôsobil ako kaplán v Trnave,  v rokoch 1735-1739 ako 
farár v Sládkovičove, potom v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch. Postupne ostrihomský 
kanonik, komárňanský archidiakon, titulárny opát, tininský titulárny biskup, bratislavský prepošt, 
spišský prepošt.  Radca uhorskej miestodržiteľskej rady, prísediaci sedmipanskej tabule.  Pomáhal 
chudobným, dal postaviť kaplnku J. Nepomuckého v Spišskej Kapitule. 
 
Pred 105. rokmi (17.5.1909) sa narodila v Čataji funkcionárka ženského hnutia Adela Záturecká. Po 
skončení meštianskej školy pôsobila ako pracovníčka notárskeho úradu vo Veľkom Grobe, po II. 
svetovej vojne ako ústredná tajomníčka Zväzu slovenských žien, až do odchodu do dôchodku 
pracovníčka Krajského národného výboru v Bratislave. Publikovala v dennej tlači a v ženských 
časopisoch. V rokoch 1948-1954 poslankyňa SNR. Nositeľka viacerých vyznamenaní. 
 
Pred 90. rokmi (21.5. 1924) sa narodil v Šintave projektant Ing. František Holbík.  Po skončení štúdií 
pôsobil v Hydroprojekte v Bratislave. Zúčastnil sa na príprave i výstavbe takmer všetkých vodných diel 
na strednovážskej a hornovážskej kaskáde. Budovateľ jedného z najväčších vodných diel na Slovensku 
– Priehrady mládeže pri  Nosiciach,  hlavný inžinier projektu. 
 
Pred 85. rokmi (25.5.1929) sa narodil v Kajali Ing. Tibor Meisel, CSc., DrSc., univerzitný profesor. Po 
skončení univerzitných štúdií v Budapešti pôsobil ako asistent, potom ako vedúci katedry všeobecnej 
chémie. Prednášal aj na zahraničných univerzitách v Káhire, Bagdade, Indii, Peru a Venezuele. Vo 
vedeckovýskumnej práci sa zaoberal termoanalytikou organických zlúčenín. Publikoval asi 85 
vedeckých prác. 
 
Pred 60. rokmi (26.5.1954) umrel v Budapešti  Ferenc Kardos, publicista a redaktor. Maturoval 
v rodisku. Absolvent učiteľského ústavu v Bratislave. V rokoch 1934-1945 učil v Galante. Potom sa 
presťahoval do Budapešti, kde pôsobil ako učiteľ na základnej škole, zároveň študoval na univerzite 
v Segedíne. Od roku 1949 až do svojej smrti bol zamestnancom ministerstva vzdelávania.  Publikoval 
články z oblasti školstva a mládežníckeho hnutia. Bol aj zodpovedným redaktorom časopisu Képes 
Újság. 
 


