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Pred  110.  rokmi  (1.9.1909)  sa  narodil  v Nemšovej  pedagóg,  ľudový  a rozhlasový  kazateľ  Vojtech
Babulík. Bol  členom  rádu  Saleziánov  don  Bosca.  Študoval  vo  Sv.  Beňadiku,  teológiu  v Turíne
(Taliansko). Pokračoval v začatom prírodovednom štúdiu na SVŠT v Bratislave a pôsobil ako profesor
fyziky a matematiky na biskupskom slovenskom gymnáziu v Trnave. Bol známy a obľúbený kazateľ
v rozhlase  i na  početných  ľudových  misiách.  Od  roku  1952  pôsobil  ako  farár  v Moravskom Jáne,
v rokoch 1970-1995 v Gáni. Ostalo po ňom vyše 100 zošitov s rukopismi kázní a prednášok.

Pred 120. rokmi (10.9.1899) sa narodil na zámku Seebaum pri Kroneburgu (Rakúsko)  maliar  Peter
Pálffy. Študoval v Bratislave a v rokoch 1916-1918  na Vojenskej akadémii vo Viedni a v Budapešti. Po
skončení  1.  svetovej  vojny  pracoval  v Galante. Neskôr  absolvoval   Akadémiu  výtvarných  umení
v  Mníchove a v Berlíne (Nemecko).  V rokoch 1924-1933 bol na študijnom pobyte v zahraničí.  Až do
roku 1945 žil na hrade Červený Kameň a  Smolenice, keď po skonfiškovaní  rodových majetkov rodina
opustila Slovensko.  

Pred 110. rokmi (23.9.1909) sa narodil v Sečiankach  František Faraga, politický pracovník, účastník
triednych bojov a ilegálneho protifašistického hnutia. Po roku 1949 pôsobil vo vedúcich funkciách na
rôznych  OV  KSS,   v rokoch  1960-1962  bol  vedúcim  tajomníkom  OV  KSS  v Galante,  následne  na
pôsobil na KV KSS v Bratislave a v Lučenci.

Pred 180. rokmi (26.9.1839) sa narodil  v Tomášikove Alojz Kofráni, cirkevný hodnostár, vynálezca,
hudobník. Teológiu študoval v Ostrihome. Po vysvätení za kňaza pôsobil ako kaplán, potom ako farár
v Zohore, v Záhorskej Bystrici. Od r. 1888 dekan. Zaoberal sa štúdiom hydrauliky, zlepšením pohybu
lodí. Autor dvoch vynálezov.  

Pred 130. rokmi (28.9.1889) sa narodil  v Novom meste nad Váhom  Michal Tarek,  katolícky kňaz,
osvetový  pracovník.   Po  vysviacke  pôsobil  ako  kaplán  na  rôznych  miestach,  vojenský  kňaz
v Jeruzaleme, vyslanec Medzinárodného Červeného kríža. Po 1. svetovej vojne pôsobil ako kňaz, aj
ako  farár-dekan  v Abraháme.  Aktívny  organizátor  združenia  katolíckej  mládeže,  šíriteľ  osvety
a kultúry. Publikoval svoje zážitky z ciest. Člen správneho výboru SSV a jeho konateľ v Abraháme.

Pred  230.  rokmi  (30.9.1789)  umrel  v Bratislave  Gabriel  Inštitoris-Mošovský,  cirkevný  spisovateľ.
Študoval na univerzitách vo Wittenbergu a v Jene (Nemecko). Pôsobil ako vychovávateľ, po návrate z
Nemecka rektor evanjelickej školy v Šúlove a v Radvani, neskôr farár v Košiciach, potom  v Pustých
Úľanoch.

Pred 90. rokmi (25.9.1929) umrel v Tešedíkove  katolícky kňaz a prekladateľ Oliver Rybány.  Teológiu
študoval v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke v roku 1901 pôsobil ako kaplán v Nedede a v Galante,
v rokoch 1872-1907 ako farár v Trnave a Ružindole,  od roku 1907 v Tešedíkove. Prekladal romány
a novely z francúzskeho a nemeckého jazyka do maďarčiny, ktoré uverejňoval v dobových novinách
a časopisoch.


