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Pred 75. rokmi (8.5.1941) sa narodil v Bratislave fyzik, politik, poslanec Európskeho 
parlamentu Ing. Árpád Duka-Zólyomi. Absolvoval gymnázium v Galante. Neskôr vyštudoval 
Fakultu technickej a jadrovej fyziku ČVUT v Prahe, odbor reaktorová fyzika.  Pracoval ako 
vysokoškolský pedagóg a výskumník Univerzity Komenského v Bratislave. Vydal asi 80 
odborných publikácií a vysokoškolských učebníc. V rokoch 1992-2004 bol poslancom 
Slovenskej národnej rady,  potom poslancom Strany maďarskej koalície v Európskom 
parlamente, v podvýbore pre ľudské práva. 
 
Pred 120. rokmi (9.5.1896) sa narodil v Hronci (okr. Banská Bystrica) hudobný skladateľ 
a pedagóg PhDr. Ján Fischer (ps. Kvetoň).  Študoval na pražskom konzervatóriu,  hudobnú 
vedu absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako pedagóg 
pôsobil v Seredi, kde v rokoch 1925-1941 založil a viedol spevokol Zvon. Súčasne bol 
osvetovým pracovníkom a kronikárom mesta. V rokoch 1950-1960 učil na bratislavskom 
konzervatóriu. V Seredi je jeho meno nesie Základná umelecká škola.  
 
Pred 50. rokmi (14.5.1966) sa narodil v Dunajskej Strede maďarský spisovateľ Alfonz 
Talamon. V roku 1984 maturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante. 
Štúdiá na vysokej škole neukončil. Pôsobil ako odborný metodik ústredia Csemadoku, od 
1991 bol spisovateľom  na voľnej nohe. Žil v Sládkovičove, kde v roku 2006 odhalili jeho 
sochu a kde každý rok odovzdávajú literárnu Cenu Alfonza Talamona.  
 
Pred 100. rokmi (16.5.1916) sa narodil v Šúrovciach spisovateľ, novinár a redaktor Jozef 
Zavarský.  Meštiansku školu navštevoval v Seredi, maturoval na gymnáziu v Trnave.  Pôsobil 
ako redaktor Slovenskej pravdy v Bratislave, v rokoch 1936-1952 redaktor, postupne 
zodpovedný redaktor, šéfredaktor rôznych novín a časopisov. V 50-tych rokoch 
perzekvovaný,  pracoval ako montér. Od roku 1968 novinár na voľnej nohe. 
 
Pred 160. rokmi (23.5.1856) umrel v Gbeloch (okr. Senica) historik a pedagóg PhDr. Karol 
Láni. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Trnave a v Pešti. Pôsobil ako profesor na 
gymnáziu v Trnave, administrátor v Trstíne a v roku 1848 Šoporni, knihovník a archivár 
vikariátu v Trnave a od roku 1853 farár v Gbeloch. Je autorom dejín Uhorska, a učebnice 
dejín pre slovenské stredné školy. Písal náboženskú literatúru, v mladosti básne a novely. 
 
Pred 135. rokmi (28.5.1881) sa narodil v Šoporni redaktor a básnik Andor Peterdi. 
Absolvoval hereckú školu divadla Vígszínház v Budapešti. Začal pracovať ako redaktor novín 
a časopisov, v ktorých uverejňoval svoje novely a básne. V období medzi dvoma svetovými 
vojnami mal obchod so starožitnosťami. Po roku 1945 už nepublikoval.  


