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Pred 95. rokmi (4.8.1927) sa narodil v Ružomberku JUDr. Ivan Schultz, CSc., doc., prof., 

právnik, vysokoškolský profesor. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Pôsobil ako pracovník súdu v Trnave, v rokoch 1953-1962 ako prokurátor v Seredi 

a v Galante, od roku 1963 ako pedagóg na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Autor 

vysokoškolských a stredoškolských učebných textov, vedeckých statí a odborných článkov 

v časopisoch a v zborníkoch. 

 

Pred 285. rokmi (8.8.1737) sa narodil v Salzburgu Jozef Zanussi, maliar. Výtvarne sa 

vzdelával u svojho otca a u  P. A. Lorenzoniho. Pôsobil v rodisku a od roku 1766 v Trnave. 

Maľoval oltárne obrazy a portréty cirkevných hodnostárov. V Trnave a okolí sa nachádza 

množstvo jeho prác, jedným z nich je aj oltárny obraz (1799) Rímskokatolíckeho kostola sv. 

Štefana v Galante.  

 

Pred 95. rokmi (11.8.1927) umrel v Budapešti Mojžiš Feldmann, rabín. Študoval na ješivách 

v Szikszó a Nagymarton. Od roku 1882 pôsobil v Galante, v roku 1891 zvolený za rabína 

v Galante, zároveň prevzal aj vedenie ješivy. Neskôr sa stal predsedom budapeštianskeho 

rabiniátu, v rokoch 1921-1926 pôsobil aj pedagogicky na rabínskej škole v Budapešti. Písal 

hlavne v hebrejčine, jeho diela zostali v rukopisoch. 

 

Pred 45. rokmi (14.8.1977) umrel lekár MUDr. Ján Mattes. Bol absolventom lekarskej fakulty 

Karlovej Univerzity v Prahe a na Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako lekár 

v Novom Meste nad Váhom, v Nitre, do Serede prišiel v roku 1938, ako štátny obvodný lekár 

a zároveň vykonával aj súkromnú prax. Po poštátnení pracoval ako obvodný lekár až do 

odchodu do dôchodku v roku 1962. 

 

Pred 110. rokmi (20.8.1912) sa narodil v Holíči Karol Novomestský, kňaz. Pôsobil ako farár 

v Uhrovci. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja. Po odpykaní trestu obvinenia 

z poburovania. Pôsobil opäť ako farár v Uhrovci, neskôr v Sládkovičove. 

 

Pred 85. rokmi (28.8.1927) sa narodil vo Vyšnej Šebastovej saleziánsky pedagóg František 

Mižanin. Do Saleziánskej spoločnosti vstúpil vo Svätom Beňadiku r. 1946. V gymnaziálnych 

a pedagogických štúdiách pokračoval v Trnave a v Hodoch pri Galante, kde ho stihlo násilné 

rozpustenie reholí. Po internovaní ušiel do Talianska, kde študoval teológiu v Bollengu a po jej 

skončení pôsobil ako kňaz a pedagóg na odbornej škole, neskôr ako ekonóm v teologickom 

inštitúte.   

 

Pred 50. rokmi (31.8.1972) umrel v Revúcej Anton Macák, salezián. Teológiu študoval 

v Ríme. Po kňazskej vysviacke pôsobil v saleziánskom ústave v Trnave, potom v Galante. 

Neskôr duchovný v Šaštíne, v Hodoch, v Gáni, Lučenci, v Muráni. Spracoval chrámový 

spevník, slovenskú pohrebnú liturgiu, venoval sa regionálnej histórii, zbieral folklór. 

 


