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Pred 260. rokmi (6.2.1758) sa narodil  František Esterházy, veľkostatkár, stoličný hodnostár. Po  štúdiách

hospodáril na rodových majetkoch. Majiteľ  šintavského panstva. Podporoval vznik manufaktúr, na svojich

majetkoch  sa  usiloval  o moderné  spôsoby  hospodárenia.  Zavádzal  na  nich  pestovanie  netradičných  plodín.

Postupne dvorský komorník, župan Mošonskej stolice, radca uhorskej dvorskej kancelárie.

Pred  20.  rokmi  (6.2.1998)  umrel  v Budapešti  (Maďarsko)  rodák  z Paty František Sidó, stolný tenista.

Stolnému tenisu sa začal venovať v Bratislave, kde vyhral dorastenecké majstrovstvá Slovenska. V roku 1938 sa

presťahoval do Budapešti, kde sa stal popredným reprezentačným hráčom Maďarska. Viacnásobný majster sveta

a Európy. Počas svojej trénerskej kariéry navštevoval Patu. Čestný občan Paty. STK Pata a ZŠ Pata usporadúvajú

Memoriál Františka Sida. V roku 1995 bol uvedený do siene slávy stolného tenisu.

Pred  170.  rokmi  (7.2.1848)  sa  narodil  v Poľnom Berinčoku (Maďarsko)  Ján Endreffy, evanjelický  kňaz

a cirkevný spisovateľ. Teológiu  študoval v Bratislave a v Jene. Najprv pôsobil ako kaplán, potom ako farár vo

Fóte, v Domonyi, v rokoch 1888-1911  v Horných Salibách. Po odchode do dôchodku sa presťahoval aj s

rodinou do Budapešti. Vrátil sa v roku 1918, keď jeho syna Jána vymenovali za evanjelického farára v Horných
Salibách. Je pochovaný na miestnom cintoríne.  Autor dejín evanjelickej cirkvi v Horných Salibách a didakticko-
moralistických náboženských hier.

Pred 140. rokmi (19.2.1878) sa narodila v Šalgočke ľudová maliarka Anastázia Horná. Venovala sa najmä

ornamentálnej výzdobe domov v Rumanovej, typickej pre kraj, v ktorom pôsobila. Využívala techniky vtláčania
a vytvárania vzorov prstami do mokrej surovej hliny. 

Pred  90.  rokmi  (21.2.1928)  sa  narodil  v Hronci  Zoltán  Matej  Schmidt,  geológ  a múzejník.  Študoval
v Trnave  a v Saleziánskom  ústave  v Galante-Hodoch,  kde  v roku  1949  zmaturoval.  Absolvent

Prírodovedeckej  fakulty Univerzity  Komenského v Bratislave.  Pôsobil  ako  stredoškolský profesor  v Prešove

a externe prednášal na Vyššom pedagogickom inštitúte.  Kustód Slovenského národného múzea v Bratislave,

zakladateľ mineralogických a geologicko-paleontologických zbierok. Teologické štúdiá absolvoval tajne.

Pred  10.  rokmi  (27.2.2008)  umrela  Alžbeta Svobodová-Ondrusová,  operná  speváčka.  V roku 1947 sa

prisťahovala  s rodičmi  do  Sládkovičova.  Absolventka  vokálnych  štúdií  na  Vysokej  škole  múzických  umení

v Bratislave. Po študijnom pobyte na Konzervatóriu Čajkovského v Moskve  sa stala členkou Operného súboru
Slovenského  národného  divadla  v Bratislave.  Jej  doménou  boli  postavy  koloratúrneho  sopránu  v operách
Offenbacha, Verdiho, Mozarta, Händel , Pucciniho. Nahrávala opery aj v rozhlase.


