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Pred 55. rokmi (1. 6. 1959). sa narodila v Prahe rómska spisovateľka Jana Ferdinandová. Jej vzdelaním bola ZŠ a 

nedokončená SOU v Prahe. V roku 1975 sa vydala a presťahovala na Slovensko. V Galante bývala od roku 1981 

až do svojej smrti v roku 2011. Pre vážnu chorobu  bola od r. 1997 na plnom invalidnom dôchodku. Jej 

životopisnú prózu Preskočené detstvo redigovala pani Anna Jónásová a úryvky z nej boli uverejnené v časopise 

Romano Nevo Ľil. Próza Vaska – rómske povesti, báje a povery vyhrala Literárnu cenu Mileny Hübschmannovej 

v Prahe. 

 

Pred 50. rokmi (2.6.1964) sa narodil futbalista Ľudovít Lancz. Vyrastal vo Veľkej Mači. Vyučil sa za 

automechanika. Hral za futbalové kluby: ZTS Petržalka, Dukla Praha, Dukla Banská Bystrica, Inter-ZTS Petržalka, 

Slovan Bratislava, s ktorým získal majstrovský titul a bol reprezentantom SR. V r. 1992-1993 hral v Belgicku. Svoj 

život ukončil tragicky. Pochovaný je v rodnej obci.  

  

Pred 80. rokmi (5.6.1934) umrel v Bratislave MUDr. Štefan Vámossy, rodák z Tomášikova.  Medicínu študoval 

v Innsbrucku a vo Viedni, kde pôsobil aj ako sekundárny lekár. Od r. 1892 pôsobil v Bratislave, postupne primár 

chirurgie, hlavný mestský lekár, primár epidemickej nemocnice, vedúci mestskej zdravotnej služby. Publikoval 

v odborných časopisoch. 

 

Pred 360. rokmi (14.6.1654) umrel v Šintave krajinský hodnostár, protiturecký bojovník Daniel Esterházy. 

Účastník bitiek s tureckými vojskami a stavovského povstania proti Habsburgovcom. Zakladateľ česneckej vetvy 

rodu. Po otcovi zdedil panstvo v Galante. Rytier Zlatej ostrohy, c.k. radca, získal barónsky, neskôr grófsky titul. 

 

Pred 80. rokmi (17.6.1934) umrel v Trnave poslanec Imrich Parák, rodák z Abrahámu. Po r. 1918 poslanec 

Národného zhromaždenia, podpredseda Hospodárskej banky, predseda Roľníckej vzájomnej pokladnice 

v Trnave, člen župného zastupiteľstva. Aktívny v poľnohospodárstve aj v bankovníctve. 

  

Pred 270. rokmi (19.6.1744) sa narodil v Pustých Úľanoch cirkevný hodnostár Krištof Lyci. Študoval na 

univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako vychovávateľ, dvorný kazateľ, evanjelický farár. V r. 1807 zvolený za 

superintendenta banského okolia. Tlačou vydal kázeň. Spoluzakladateľ učenej spoločnosti banského okolia. 

 

Pred 140. rokmi (19.6.1874) sa narodil v Matúškove cirkevný hodnostár ThDr. László Babura. Študoval 

v Kežmarku, v Ostrihome a vo Viedni. Po kňazskej vysviacke kaplán v Tvrdošovciach, v Ostrihome. Postupne 

inšpektor seminára, profesor, od r. 1911 riaditeľ ústredného seminára v Budapešti. Od r. 1929 ostrihomský 

arcibiskup. Pôsobil aj ako redaktor cirkevného časopisu Isten igéje. Člen Akadémie sv. Štefana. 

 

Pred 75. rokmi (29.6.1939) sa v Galante narodil geodet a astrofyzik Ing. Štefan Pintér, CSc.. Študoval na 

Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, potom geodéziu na SVŠT, ktorú ukončil v 1961. Pracoval v Ústave 

geodézie, neskôr v Geofyzikálnom ústave SAV v Bratislave a bol vedeckým pracovníkom v Geofyzikálnom 

observatóriu SAV v Hurbanove. Bol členom 10. Sovietskej expedície na Antarktíde v rokoch 1964-1966. Po 

návrate ho vymenovali za vedúceho observatória. Zúčastnil sa na realizácii medzinárodného kozmického 

programu socialistických krajín – Interkozmos. Od 1977 bol členom Svetovej rady mieru, kde pracoval 

v odbornej komisii mierového výskumu kozmického priestoru. Zomrel 22.7.1986 v Moskve pri otvorení 

vedeckého fóra. 

 

 


