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Pred 70. rokmi (3.10.1949) umrel v Soprone (Maďarsko) evanjelický kňaz a cirkevný spisovateľ ThDr.
Pavol  Podmaniczky. Teológiu  študoval  v Bratislave  a v Rostocku  (Nemecko).  Pôsobil  ako  učiteľ
evanjelickej teologickej  akadémie. V rokoch 1911-1918 bol farárom  v Horných Salibách. Postupne
profesor evanjelického kolégia v Prešove, farár v Budapešti a profesor evanjelickej teologickej fakulty
v Soprone (Maďarsko). Venoval sa cirkevnej histórii a teologickej spisbe, prekladom.

Pred 330. rokmi (6.10.1689) umrel v Spišskom Podhradí cirkevný hodnostár Mikuláš Balog. Pochádzal
z galantskej vetvy rodu Baloghovcov. Študoval v Trnave a Ríme (Taliansko). Najprv pôsobil ako farár,
postupne ostrihomský kanonik, tekovský archidiakon, veľprepošt. Bol aj sudcom kráľovskej tabule,
a kráľovským radcom. Pretože biskupstvá boli  v tom období nad pod tureckou okupáciou, pôsobil
v Trnave a na Spiši.  Horlivý rekatolizátor.  Autor dvojdielnej  náboženskej práce, ktorá však zostala
v rukopise.

Pred 100. rokmi (9.10.1919) sa narodil v Trsticiach ľudový umelec Rudolf Juhos. Vyučil sa za stolára
v Diakovciach. V r. 1973 maturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským  v Galante. Ako
vojnový invalid mal trafiku v Trsticiach. Po rozmachu stavieb robil  z tŕstia „štukatór“. Potom začal
vyrábať aj umelecké predmety z tŕstia, obrazy aj dekorácie. Námety čerpal zo života ľudu.  Jeho diela
sa nachádzajú v múzeách i súkromných zbierkach. Vystavoval doma i v zahraničí.

Pred  130.  rokmi  (14.10.1889)  sa  narodil  v Dolných  Salibách  Vilmos  Kienitz,  strojný  inžinier,
projektant,  vynálezca  a projektant  vodných  motorov.  Absolvent  technickej  univerzity  v Budapešti
(Maďarsko).  Pracoval  v oblasti  strojárenstva  a vo  vodárňach.  V r.  1930  bol  poverený  výstavbou
zavlažovacích kanálov rieky Körös a riešením spodných vôd v tejto oblasti. Vynálezy: axiálna pumpa
(odtok spodných vôd, zavlažovanie)  a čerpadlo plavebnej brány.

Pred 110. rokmi (14.10.1909) sa narodil v Nových Zámkoch pedagóg,  publicista a redaktor  Ferenc
Kardos. Bol absolventom učiteľského kurzu v Učiteľskom ústave v Bratislave. Od roku 1934 pôsobil
ako učiteľ v Galante. Po roku 1945 sa presťahoval do Budapešti (Maďarsko). Vyučoval na základných
školách.  Po  ukončení  Vysokej  školy  pedagogickej  v Segedíne  (Maďarsko)  bol  zamestnancom
ministerstva  vzdelávania.  Ako  publicista  sa  zaoberal  článkami  z oblasti  mládežníckeho  hnutia
a školstva.  Pôsobil aj ako redaktor časopisu Képes Újság.


