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Pred 90. rokmi (9.3.1929) sa narodil vo Falkušovciach kňaz don Ján Pivarník. Ľudovú školu
vychodil  v rodnej  obci.  Gymnázium  navštevoval  v  Michalovciach.  Do  saleziánskej  rehole
nastúpil  vo Svätom Beňadiku. V roku 1848 zložil  prvý rehoľný sľub. Odišiel do študentátu
v Hodoch  pri  Galante, kde  študoval  filozofiu.  Po  barbarskej  noci  1950  prevezený  do
Podolínca.  Odsúdený na nútené práce v  Pomocnom technickom prápore.  Po prepustený
pracoval  ako civilný zamestnanec  v zvolenskej  nemocnici.  Za kňaza bol  vysvätený  v roku
1965 v Krakove. Odvtedy pôsobil ako kňaz rehole saleziánov v Košiciach.

Pred 170. rokmi (10.3.1849) sa narodil  v Bošáci  pedagóg,  bibliograf,  spisovateľ,  redaktor,
etnograf,  historik  a jazykovedec  Ľudovít  Vladimír  Rizner. Základnú  školu  navštevoval
v Zemianskom Podhradí,  v rokoch 1860-1861  v Horných Salibách.  Študoval  na Učiteľskom
ústave v Trnave. Žil a učil v Zemianskom Podhradí. Osobne zhotovoval didaktické pomôcky,
založil školskú knižnicu, písal i prekladal učebnice, metodické príručky. Zostavil a publikoval
pasportizačnú  správu  o stave  slovenských  knižníc.  Zakladateľ  slovenskej  národnej
bibliografie.

Pred 90.  rokmi (16.3.1929) sa narodil  v obci  Bruty cirkevný hodnostár  a publicista Mons.
Alexander Barcsek. Absolvoval teológiu v Ostrihome a v Budapešti. Po vysviacke pôsobil ako
kaplán v Komárne, Bratislave,  v Sládkovičove,  potom ako farský administrátor v  Dunajskej
Lužnej, Pribete a od roku 1966 v Šamoríne. Farár a dekan až do roku 2009, kedy odišiel na
odpočinok.  Publikoval  v cirkevných časopisoch,  pravidelne vystupoval  so svätými kázňami
v Maďarskom vysielaní Slovenského rozhlasu v Bratislave. 

Pred 80. rokmi (20.3.1939) sa narodil v Galante – Hodoch pedagóg a komentátor čs. rozhlasu
František Valábek. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
pôsobil ako učiteľ v Sládkovičove, potom ako  hlásateľ,  redaktor-komentátor Českosloven-
skom rozhlase v Bratislave.  Jeho stály spravodajca v Budapešti. Je autorom knihy Človek sa 
naučil lietať (1978).

Pred  40.  rokmi  (24.3.1979)  umrel  v Trnave  šľachtiteľ  Jozef  Haas. Študoval  na  poľno-
hospodárskej škole v Horných Heřmaniciach (Česko),   na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre.  Od roku 1925 pôsobil  ako hospodársky adjunkt na veľkostatkoch,  v roku 1927 aj
v Seredi. Neskôr  správca  na veľkostatkoch.  Od roku 1948 šľachtiteľ  na  Štátnom majetku
v Budmericiach, vedúci šľachtiteľskej stanice v Bučanoch, postupne zástupca riaditeľ a hlavný
šľachtiteľ. Vyšľachtil ozimnú pšenicu, raž, kukuricu, kŕmnu repu a slnečnicu.

Pred 100. rokmi (29.3.1919) sa narodil v Lakšárskej Novej Vsi kňaz a pedagóg Dr.  František
Žák. Po skončení kňazského seminára v Trnave pôsobil ako kaplán  v Dolnej Strede, potom
ako  farár  v Bratislave,  Čachticiach,  Sokolovciach.  Bol  špirituálom  kňazského  seminára
v Bratislave 19 rokov,  neskôr správca kostola sv.  Ladislava v Bratislave.  Je autorom kázní,
duchovných príhovorov, prednášok publikovaných v cirkevných časopisoch


