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Pred 110. rokmi (8.1.1910) sa narodil v Pate misionár Ján Korec SVD (brat Cyprián).
V roku 1925 vstúpil do Spoločnosti Božieho slova v St. Gabrieli v Rakúsku. Prvé rehoľné
sľuby zložil v roku 1928. Do roku 1937 pracoval ako kníhtlačiar v Misijnom dome St. Gabriel
a v rokoch 1938-1945 v Misijnom dome v Nitre. V roku 1945 sa vrátil do St. Gabriela. Bol
kostolníkom vo farnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Mödlingu. Od roku 1975 na
dôchodku.
Pred 160. rokmi (10.1.1860) sa narodil v Pozdišovciach rabín Mojžiš Feldmann. Študoval na
ješivách v Szikszó (Maďarsko) a Matterburgu (Rakúsko). Od roku 1882 žil v Galante. Po
smrti svojho svokra v roku 1891 bol zvolený za galantského rabína a zároveň prevzal vedenie
ješivy (vyššia židovská škola). Od roku 1901 bol predsedom budapeštianskeho rabiniátu. V
rokoch 1921-1926 pôsobil ako pedagóg vo vyššej rabínskej škole v Budapešti. Zanechal nám
rukopisnú pozostalosť v hebrejčine.
Pred 80. rokmi (15.1.1940) sa narodil v Gáni emeritný biskup Mons. Vladimír Filo, doc.,
ICLic., PhLic. Študoval na RKCMBF UK v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v roku 1962.
Pôsobil ako kaplán postupne v Senci, Trnave, Kolárove a Nových Zámkoch. Za pomocného
biskupa trnavskej arcidiecézy vymenovaný v roku 1990, aj vysvätený za biskupa. Bol
rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metóda v Bratislave, kde prednášal aj cirkevné
právo. Súčasne od roku 1992 vykonával funkciu súdneho vikára cirkevného súdu. V rokoch
2008-2015 pôsobil ako diecézny biskup rožňavskej arcidiecézy.
Pred 110. rokmi (16.1.1910) sa narodil v Sládkovičove akademický maliar a novinár Július
Lőrincz. Súkromné maliarske školy navštevoval v Komárne a v Bratislave, Absolvent
Výtvarnej akadémie v Budapešti. Pôsobil v Prahe ako redaktor denníka Magyar Nap
(Maďarský deň). Do roku 1946 pracoval v Budapešti ako reklamný grafik. Po 2. svetovej
vojne žil v Bratislave ako novinár a maliar, bol zamestnancom fy Journal a vydavateľstva
Pravda. V rokoch 1948-1954 a 1968-1975 bol šéfredaktorom denníka Új Szó (Nové slovo).
V rokoch 1949-1968 predseda Ústredného výboru Csemadoku, Aktívne sa zapájal do
politického života. V rokoch 1954-1958 poslanec Národného zhromaždenia. Od roku 1978
predseda ZSVU.
Pred 110. rokmi (20.1.1910) sa narodil v Kútoch katolícky kňaz PhDr. Ján Kissík. Po
absolvovaní teológie v Ostrihome bol vysvätený za kňaza v roku 1935. Pôsobil ako kaplán
Demandiciach, vo Veľkom Kýre, v Okoči. Prvé farárske vymenovanie ho povoláva späť do
Demandíc, kde pôsobí až do roku 1950. Následne bol tajomníkom biskupského úradu
v Trnave. Ďalšie kňazské pôsobisko mal v rokoch 1951-1956 ako dekan-farár v Galante.
Kňazskú službu vykonával až do roku 1969, do odchodu na dôchodok.
Pred 90. rokmi (23.1.1930) sa narodil v Nových Zámkoch astronóm Mgr. Ivan Molnár.
Študoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil
v Slovenskej ústrednej hvezdárni, potom ako učiteľ a riaditeľ základnej školy v Seliciach.
Ako zamestnanec ONV v Galante založil v roku 1973 okresný astronomický kabinet, kde
pracoval až do roku 2010. Aktívne sa venoval popularizácii astronómie. Vydával časopis
Astronomický spravodaj a iné odborné metodické materiály. Bol zakladajúcim členom
a tajomníkom SZAA, zakladajúcim členom SAS. V redakčnej rade Kozmos pôsobil 14 rokov.
Dostal niekoľko vysokých ocenení.

