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Pred 90. rokmi (3.5.1928) sa narodil  Ing. arch.  Jozef Kubášek.  Absolvent Slovenskej vysokej školy
technickej v roku 1952.   V rokoch 1952-1972 bol zamestnaný v Hutnom projekte Bratislava.  V tom
období  projektoval  niekoľko budov v areáli  Niklovej  huty  Sereď.  V rokoch 1972-1976 pôsobil  ako
československý expert na Kube. Po návrate pracovník Ministerstva obchodu SR, v rokoch 1983-1989
Priemstavu Bratislava.

Pred  270.  rokmi  (10.5.1748)  umrel  v Bratislave  Jozef  Esterházy,  vojenský  a  krajinský  hodnostár.
Študoval teológiu v Ríme, techniku a vojenské vedy vo Viedni. Slúžil v armáde, vzdal sa kňazskej dráhy.
Od roku  1707  šintavský  kapitán,  postupne  kráľovský  radca,  komárňanský  župan,  krajinský  sudca,
podpalatín, maršal a veliteľ zadunajských vojsk. Dal postaviť kaštieľ v Bernolákove a cirkevné stavby
ako kaplnku v Šintave. 

Pred 100. rokmi (10.5.1918) sa narodil v Trnave  Alfréd Wetzler, spisovateľ a publicista. Pracoval ako
robotník  na  stavbách.  Za  sabotáž  Internovaný  v pracovnom  tábore  v Seredi. V roku  1942  bol
odvlečený do Oswienčimu (Poľsko), odkiaľ sa mu podarilo utiecť Rudolfom Vrbom. Ako prvý doniesli
neoceniteľné doklady (náčrty  a poznámky)  o  krutostiach z  vyhladzovacieho tábora.  Po skončení  2.
svetovej  vojny  pracoval  ako  redaktor  a  robotník.  Životné  skúsenosti  spracoval  publicisticky.  Autor
autobiografického románu o svojom úteku z koncentračného tábora, vydal aj brožúru o tábore.

Pred 70. rokmi (10.5.1948) sa narodila v Trnave poetka Beáta Vargová. V rokoch 1966-1970 študovala
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. V rokoch 1970-1972 pôsobila ako učiteľka
na Základnej škole v Abraháme, potom v Brestovanoch. Publikuje v literárnych časopisoch. Jej básne
vyšli aj v samostatných zbierkach. 

Pred  110.  rokmi  (13.5.1908)  sa  narodil  v obci  Lošonec  cirkevný  hodnostár  PhDr.  Roman  Justín
Ščibraný, spisovateľ,  redaktor  a prekladateľ.  Teológiu  študoval  v Trnave  a v Ríme.  Od  roku  1936
pôsobil ako kaplán, od roku 1940 ako riaditeľ Katolíckej tlačovej kancelárie, potom aesor Svätej stolice,
hlavný redaktor Katolíckych novín, v roku 1950 ako kaplán  v Seredi. V roku 1968 bol menovaný za
okresného levického dekana. Publikoval v cirkevných časopisoch.

Pred 80. rokmi (25.5.1938) sa narodil v Šahách  MUDr. Ján Hrubala, psychológ a pediater. V rokoch
1957-1963 študoval psychológiu a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského pediatriu. Pôsobil ako
klinický psychológ v Psychologickej liečebni v Čajakove, potom riaditeľ Psycholigickej kliniky v Banskej
Bystrici. Zameral sa na problematiku výskumu osobnosti. Umrel v Seredi.

Pred 300.  rokmi (30.5.1718)  sa  narodil  v Nitre  kňaz  Ignác  Matyasovszky.  Bol  synom nitrianskeho
podžupana. Od roku 1735 bol členom Ježišovho spolku. Po štúdiách vystúpil z rádu, a pôsobil ako farár
v Čiernom Brode. Napísal cirkevné dielo.


