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Pred 30. rokmi (9.3.1983) umrel v Solčanoch cirkevný hodnostár Michal Boleček. Študoval na 
kňazskom seminári v Nitre.  Pôsobil v Nitre ako špirituál malého seminára, katechéta a väzenský 
duchovný, farár v v Nitre-Dolné mesto.  Založil mariánsku kongregáciu, katolíckeho Orla, spevokol 
a ochotnícke divadlo. Pápežský komorník (1937). Je rodákom  zo Zemianskych Sadov.

Pred 40. rokmi ( 21.3.1973) umrel akademický sochár Ján Hučko. V rokoch 1933-1938 študoval na 
Akadémii výtvarných umení v Prahe, potom absolvoval študijný pobyt v Paríži. Pôsobil ako profesor 
kreslenia na gymnáziách v Trnave a v Bratislave. Od roku 1952 slobodný umelec. Narodil sa v Seredi.

Pred 200. rokmi (17.3.1813) sa narodil v Dvorníkoch na Ostrove kňaz Ákos Marczell. Filozofiu 
a teológiu študoval v Trnave. Pôsobil ako r.k. kaplán v Tomášikove ai., neskôr farár, dvorný kaplán, 
úradník ostrihomskej kapituly. Spolupracoval na zostavení všeobecnej maďarskej encyklopédie, 
preložil do maďarčiny príručku pre kňazov.

Pred 80. rokmi (23.3.1933) sa narodil v Nesluši Ing. Jozef Dunajovec, odborný spisovateľ, publicista, 
redaktor. Ako 8-ročný sa presťahoval so svojimi rodičmi do Vinohradov nad Váhom. Meštiansku školu 
navštevoval v Seredi. V roku 1960 absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pôsobil ako 
redaktor  Smeny, Roľníckych novín, Nového slova, aj ako pracovník ministerstva poľnohospodárstva 
a výživy. Publikoval o ekonomických problémoch, o spoločenských premenách dediny.

Pred 300. rokmi (26.3.1713) umrel krajinský hodnostár Pavol Esterházy. Študoval v Grazi a v Trnave.  
Pôsobil ako šopronský župan, kráľovský radca, hlavný kráľovský dvorník, uhorský palatín. Prívrženec 
Habsburgovcov. Protiturecký bojovník, bol kapitánom Šintavy, hlavným kapitánom uhorských vojsk. 
Značne rozšíril rodové majetky. Pokúšal sa aj o literárnu tvorbu.

Pred 100. rokmi (28.3.1913) sa narodil v Starej Turej saleziánsky pedagóg Jozef Evinic. Teológiu 
študoval  Ostrave, Ľubľane a v Bratislave. V rokoch 1945-1949 absolvoval Filozofickú fakultu 
Slovenskej univerzity v Bratislave , pričom zastával aj funkciu katechétu v Trnave a riaditeľa gymnázií 
v Šaštíne, Podolínci, Želivi a v Moravci. Pôsobil ako katechéta aj v Galante -Hodoch .

Pred 150. rokmi (29.3.1863) sa narodil v Turzovke kňaz Štefan Gorelovič. Teológiu študoval 
v Ostrihome. Pôsobil ako farár v Starej Turej, v Brezovej pod Bradlom a od roku 1904 v Šoporni. 
Mravnú čítanku pre ľud preslovenčil z češtiny podľa nemeckého originálu. Umrel v Šoporni.

Pred  100. rokmi (30.3. 1913) umrel v Pate Ferdinand Salzmann, maliar obrázkov na skle. Vyučil sa za 
stolára, príležitostne maľoval obrázky. Žil v Zavare, v Šúrovciach, v Šoporni a v Pate. Stvárňoval 
náboženské motívy, postavy sv. patrónov. Výtvarne najvýznamnejšia osobnosť v umeleckej tradícii 
Salzmannovcov.


