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Pred 230. rokmi (2.6.1792) umrel v Győri Imrich Esterházy, poľný maršal, spolumajiteľ 
panstva v Galante. Po štúdiách pôsobil v armáde, kde dosiahol hodnosť generálporučíka, 
potom poľného maršala. Majiteľ husárskeho pluku. Zastával úrady boršodského a 
vesprémskeho župana. Účastník osemročnej vojny s Pruskom, tureckých vojen.

Pred 340. rokmi (12.6.1682) sa narodil v Pápe Jozef Esterházy, generál, krajinský hodnostár.
Študoval filozofiu v Trnave, teológiu v Ríme, techniku a vojenské vedy vo Viedni. Vzdal sa 
kňazskej dráhy, od roku 1705 slúžil v armáde. V roku 1707 šintavský kapitán, postupne 
kráľovský radca, kráľovský komorník, komárňanský župan, velitel kniežacieho 
esterháziovského oddielu, krajinský sudca a podpalatín, chovátsky bán, maršal a velitel 
zadunajských vojsk. Značne rozšíril rodový majetok. Dal postaviť kaštieľ v Bernolákove 
a cirkevné stavby, aj kaplnku v Šintave. 

Pred 110. rokmi (13.6.1912) umrel v Tomášove Fridrich Rovara, poľnohospodársky 
odborník. Poľnohospodárstvo a ekonomiku študoval v Grazi. Pôsobil ako hospodársky 
adjunkt v cukrovaroch a na veľkostatkoch, v rokoch 1894-1905 riaditeľ veľkostatku grófa 
Michala Esterházyho v Galante. Neskôr sa usadil na svojom hospodárstve v Tomášove. 
Propagátor moderných metód v poľnohospodárstve. Autor publikácie o agrochémii, prekladal 
do nemeckého jazyka.

Pred 100. rokmi (15.6.1922) sa narodil v Starej Bystrici Ing. Ján Kandera, CSc. 
Polnohospodářsky inžinier. Vysokú školu poľnohospodársku absolvoval v Brne. Do roku 
1945 pôsobil jako poľnohospodársky adjunkt v Sládkovičove, potom pracovník Povereníctva 
poľnohospodárstva, Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.  Vo svojej 
vedeckovýskumnej práci sa zameriaval na otázky výživy a hnojenia rastlín. Publikoval 
vedecké práce, odborné a popularizačné články. 
Svojou vedeckovýskumnou činnosťou sa pričinil o rozvoj röntgenológie a rádiológie na 
Slovensku. Spoluautor monografie, autor štúdií.

Pred 185. rokmi (22.6.1827) sa narodil v Seredi Ján Tomaschek, staviteľ, mešťanosta. 
V rokoch 1860-1885 viackrát zastával funkciu mešťanostu a richtára v Seredi. Bol hlavným 
staviteľom panstva v Seredi. Medzi jeho najvýznamnejšie budovy patria budovy obecných 
úradov v Galante a v Matúškove, fara v Seredi.

Pred 70. rokmi (23.6.1942) umrel Konštantín Bednár, staviteľ organov, organár. Vyučil sa v
dielni Vincenta Možného v Bratislave, po 1915 sa stal jeho nástupcom. Po skončení 1. 
svetovej vojny sa osamostatnil. Väčšinou pôsobil na Žitnom ostrove, kde okrem prestavieb 
starých nástrojov postavil aj viac menších organov  v Kajali, Lehniciach, vo Vydranoch. Jeho 
prácou bola aj prestavba organu Rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana v Galante (1920).

Pred 165. rokmi (24.6.1857) sa narodil vo Váhovciach Menyhért Józsa, učiteľ a publicista. 
Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na ľudových školách v Devecseri a v Šoprone, Od roku 1881 
ako profesor na vyššej dievčenskej škole v Šoprone. Autor monografie o telesnej výchove, 
odborných článkov najmä v pedagogických časopisoch.


