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Pred 115. rokmi (7.2.1904) sa narodil v Brezne lesný hospodár, historik Ing. Pavol Korpeľ. Lesníctvo
absolvoval na Vysoké zemědelské škole v Brne (Česko). Potom pôsobil ako pracovník katastrálnych
úradov  v Šafárikove a v Galante. Neskôr úradník Štátnych lesov v Banskej Bystrici, Lesných závodov
vo Viglaši, Lesoprojektu vo Zvolene. Zaoberal sa lesnícko-historickým výskumom. Autor historických
štúdií o lesohospodárstve. 

Pred 120. rokmi (15.2.1899) sa narodil v Tótkomlóši (Maďarsko) ľudový prozaik, básnik, publicista,
divadelný  ochotník  Ondrej   Kulík.  Kultúrny  a národný  pracovník,  aktívny  činiteľ  a jeden  zo
zakladateľov Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku. V roku 1947 presídlený na Slovensko, do
Matúškova.

Pred 430. rokmi (17.2.1589) umrel v Győri (Maďarsko) cirkevný hodnostár a spisovateľ  Demetrius
Sibolti.  Absolvoval Univerzitu vo Wittenbergu (Nemecko). Po návrate rektor na rôznych miestach.
Pôsobil v Senci ako školský majster, od roku 1574  v Jelke ako luteránsky kazateľ, istý čas v Trnave.
V rokoch 1578-1579 bol kazateľom v Šintave. Superintendant Matúšovej zeme a Žitného ostrova.

Pred 175. rokmi (18.2.1844) sa narodil v Bardejove MUDr. Jozef Barč. Medicínu študoval v Budapešti
(Maďarsko).  Od  roku  1871  pôsobil  ako  nemocničný  lekár  v Bratislave,  neskôr  riaditeľ  Krajinskej
nemocnice, začas aj súkromný lekár šľachticov v Tomášikove. Už počas štúdií prispieval do časopisov
francúzskymi  prekladmi,  kritikami,  prírodovednými  článkami.  Od  roku  1873  vydával  v Bratislave
týždenník  Pozsonyvidéki  Lapok  (Listy  z okolia  Bratislavy).  Je  spolutvorcom  maďarskej  lekárskej
terminológie, autor lekárskeho slovníka. Publikoval v odborných časopisoch.

Pred 25. rokmi (19.2.1994) umrel lekár-internista MUDr. František Prešnajder. Medicínu študoval na
Slovenskej univerzite v Bratislave. V roku 1941 pridelený k vojenskému letectvu, v roku 1943 nastúpil
do  Výskumného ústavu leteckého zdravotníctva  v Berlíne.  Po vojne pôsobil  ako  lekár  v Rožňave,
Kecerovských  Pekľanoch,  Smolníku,  Šamoríne.  V roku  prišiel  do   Serede,  kde  pôsobil  ako  prvý
internista na mestskej poliklinike.

Pred 200. rokmi (21.2.1819) sa narodil v Loku cirkevný hodnostár Ondrej Kubritzky. Filozofiu študoval
v Trnave, teológiu v Budapešti. Pôsobil ako kaplán, potom ako farár  v Matúškove. Postupne dekan,
kanonik. Publikoval články o výchove a vzdelávaní, o cirkevnej literatúre v cirkevných časopisoch.

Pred 30. rokmi umrel (28.2.1989) v Szentendre (Maďarsko) maliar János Pirk. Študoval na umeleckej
škole v Nagybánya, na Vysokej škole výtvarnej v Budapešti. Absolvoval študijné pobyty v Paríži (1931)
a v Taliansku (1936-37). V roku 1944 sa usadil v umeleckej kolónii v Szentendre, kde bolo otvorené aj
jeho  múzeum  (Pirk  János  Múzeum).  Čestný  občan  mesta  Szentendre.  Najvýznamnejšie  výstavy:
Budapešť (1956, 1965), Debrecen (1975), Szentendre (1983 – celoživotné dielo). Je nositeľom ceny
Munkácsy (1958). János Pirk sa narodil 22.7.1903 v Galante.


