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Pred 90. rokmi (1.10.1926) sa narodil vo Viedni pedagóg, redaktor a publicista Viliam Jesenkovits.  
Absolvent pedagogickej školy. V rokoch 1952-1960 pôsobil ako zástupca riaditeľa základnej školy vo 
Váhovciach. V rokoch 1960-1987 bol redaktorom maďarského úseku Slovenského pedagogického 
nakladateľstva v Bratislave. Publikoval v odbornom časopise Szocialista Nevelés (Socialistická výchova). 
 
Pred 60. rokmi (2.10.1956) sa narodil v Bratislave lekár MUDr. Jozef Glomba, PhD. Študoval na 
Fakulte detského lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave a postupne si dobudoval vzdelanie v 
oblasti rádiológie. Podieľal sa na vybudovaní Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. Po 
práci v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, Nemocnici sv. kríža v Podunajských Biskupiciach 
a Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante zakotvil od roku 2001 opäť v Trnave.  
 
Pred 125. rokmi (9.10.1891) sa narodil v Horných Salibách cirkevný spisovateľ, redaktor Ján Endreffy. 
Študoval na gymnáziu a teologickej akadémii v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Banskej Štiavnici, 
potom ako farár v Lajoskomárome (Maďarsko) a v rokoch 1918-1938 v Horných Salibách, neskôr 
v Bratislave. Autor náboženských prác. V rokoch 1922-1936 redigoval cirkevné časopisy Evangélikus 
Lap (Evanjelické listy) a v rokoch 1932-1934 Orgonaszó (Hlas organu). 
 
Pred  275. rokmi (10.10.1741) sa narodil v Csabrendeku (Maďarsko) generál a spisovateľ Ján Fekete, 
príslušník galantskej vetvy grófskeho rodu Feketeovcov. V rokoch 1767-1779 slúžil v armáde, do 
dôchodku odišiel v hodnosti generála jazdectva. V rokoch 1790-1796 bol poslancom uhorského 
snemu za Aradskú župu. Autor  básní, ktoré písal vo francúzštine, latinčine, taliančine a v nemčine. 
Niektoré jeho diela zostali v rukopise.  
 
Pred 140. rokmi (11.10.1876) sa narodil v obci Veľké Zálužie novinár a vydavateľ Karol Salgó (vl. m. 
Weis). S novinárskou činnosťou začal v roku 1901 v Budapešti. V roku 1902 založil v Seredi týždenník 
Közvélemény (Verejná mienka),  ktorá vychádzala raz týždenne v  maďarskom a nemeckom jazyku. 
V roku 1903 začal vydávať v Trnave týždenník Nagyszombati Hírlap (Trnavské noviny). V nasledujúcom 
roku zlúčil ich vydávanie do spoločného mutačného týždenníka. V rokoch 1907-1913 bol členom 
ústrednej redakcie časopisov Nitre, po roku 1918 zodpovedným redaktorom časopisov Film Revue, 
Nyitrai Lapok (Nitrianske listy) a Igazság (Pravda). 
 
Pred 185. rokmi (18.10.1831) sa narodil v Bratislave maliar Imrich Majsch. Učil sa najprv v otcovej 
dielni, potom v Grazi (Rakúsko).  Pôsobil ako učiteľ kreslenia, neskôr ako slobodný umelec. Maľoval 
obrazy s náboženskou tematikou, kostolné zástavy a podobizne. Medzi jeho práce patria i obrazy 
v kaplnke v Čiernom Brode z roku 1875. 
 
Pred 90. rokmi (22.10.1926) sa narodil v Opoji akademický maliar a fotograf Jozef Dóka st. Do svojich 
dvanástich rokov žil u tety v Berlíne (Nemecko). Po návrate do Serede sa začal zaujímať 
o fotografovanie v ateliéri svojho otca. Fotografiu začal študovať na umeleckej škole najskôr 
v Bratislave, potom v Prahe (Česko). V Trnave začal spolupracovať s maliarom Júliusom Bartekom. 
V Galante sa nachádza ich kamenná mozaika v budove Okresného úradu v Galante. Venoval sa aj 
komornej tvorbe.   
 
Pred  55. rokmi (30.10.1961) umrel v Levoči  verejný činiteľ a notár JUDr. Štefan Folkman. Študoval 
právo na univerzitách v Budapešti (Maďarsko) a v Kluži (Rumunsko). V rokoch 1910-1919 pôsobil 
v štátnych službách, v rokoch 1919-1922 bol komárňanským županom. V rokoch 1923-1939 a v rokoch 
1945-1950 pôsobil ako verejný notár v Galante, v r. 1939-1945 a od 1950 v Levoči. Člen 
Republikánskej strany, HSĽS, vládny komisár, mešťanosta Levoče. 
 


