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Pred 115. rokmi (10.9.1899) sa narodil na zámku Seebaum pri Kroneburgu (Rakúsko) maliar Peter 

Pálffy. Študoval najprv v Bratislave a v rokoch 1916-1918 na vojenských akadémiách vo Viedni 

a v Budapešti. Po skončení  1. svetovej vojny pracoval v Galante. Neskôr absolvoval akadémiu 

výtvarných umení v Mníchove a v Berlíne. Až do roku 1945 žil na hrade Červený Kameň a Smolenice, 

kedy po skonfiškovaní rodinných majetkov rodina opustila Slovensko. Jeho diela sa nachádzajú 

v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a v Múzeu Červený Kameň. 

Pred 90. rokmi (11.9.1924) sa narodil Štefan Andrášik, hutník. V rokoch 1948-1950 pracovník, potom 

vedúci odboru ťažkého priemyslu na ÚV KSS. V rokoch 1955-1960 riaditeľ Závodov SNP v Žiari nad 

Hronom a od 1960 Niklovej Huty v Seredi. Organizátor výstavby a rozvoja hutníctva. 

Pred 90. rokmi (17.9.1924) sa narodil v Seredi Doc., Ing. Erich Minárik, CSc., biológ. Od roku 1950 bol 

pracovníkom Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho  v Bratislave, od roku 1972 vedúci 

technologického oddelenia. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval na oblasť mikrobiológie 

a biochémie vína, ekológiu kvasiniek.  Autor 3 odborných príručiek, 150 vedeckých a odborných prác 

publikovaných v domácich a zahraničných  časopisoch.  

Pred 200. rokmi (18.9.1814) umrel v Banskej Bystrici Krištof Lyczy, cirkevný hodnostár. Študoval na 

univerzite vo Wittenbergu. Najprv pôsobil ako vychovávateľ, potom ako dvorný kazateľ, evanjelický 

farár. V roku 1787 bol zvolený za zvolenského seniora, v roku 1807 za superintendenta banského 

okolia.  Tlačou vydal kázeň. Spoluzakladateľ Učenej spoločnosti banského okolia. Je rodákom 

z Pustých Úľan. 

 Pred 210. rokmi (23.9.1804) sa narodil vo Veľkých Úľanoch Žigmund Nyürő, františkán, cirkevný 

historik. Pedagogicky pôsobil na gymnáziu v Székesfehérvári a v Nových Zámkoch. Od roku 1846 

gvardián kláštora v Szombathelyi, od roku 1849 poradca, archivár a tajomník provincie v Bratislave. 

Venoval sa štúdiu dejín vlastnej rehole. 

Pred 85. rokmi (25.9.1929) umrel v Tešedíkove katolícky kňaz a prekladateľ Oliver Rybány. Teológiu 

študoval v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke v roku 1871 pôsobil ako kaplán v Nedede a v Galante, 

ako farár v Trnave a Ružindole,  od roku 1907 v Tešedíkove. Prekladateľ krásnej literatúry 

z francúzskeho jazyka, ktoré publikoval v dobových periodikách.  

Pred 175. rokmi (26.9.1839) sa narodil v Tomášikove Alojz Kofrányi, cirkevný hodnostár, vynálezca 

a hudobník. Študoval filozofiu v Trnave, teológiu v Ostrihome. Farár v Zohore, potom v Záhorskej 

Bystrici, od roku 1888 dekan. Zaoberal sa štúdiom hydrauliky, zlepšením pohybu lodí. Autor 

vynálezov - plutvový systém pohybu parolodí a kotúčový mechanizmus otáčania parolodí na mieste. 

Pred 125. rokmi (29.9.1889) sa narodil v Novom Meste nad Váhom Michal Tarek, publicista, kňaz.  

Bol pracovníkom Medzinárodného červeného kríža, v rokoch 1914-1919 pôsobil v Palestíne, Švédsku, 

Dánsku, Rusku a na Ukrajine. Od roku 1929 pôsobil v Abraháme ako kňaz. V Abraháme má na 

kultúrnom dome umiestnenú pamätnú tabuľu. Od roku 2006 nesie základná škola v obci jeho meno. 


