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Pred 20. rokmi (3.11.2001) umrel v Bratislave slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik, rodák z Dolnej 
Stredy. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor 
a lektor vydavateľstiev Kniha  Slovenský spisovateľ. V rokoch 1954-1959 pôsobil ako tajomník Zväzu
slovenských spisovateľov. Po roku 1969 pôsobil dlhšie v štátnych a politických funkciách ako 
predseda Snemovne národov vo Federálnom zhromaždení ČSSR, neskôr poradca vlády. Patril medzi 
najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej poézie po roku 1945. 

Pred 145. rokmi (7.11.1876) sa narodil v Pustých Úľanoch literárny historik a etnograf Žigmund 
Kallós. Študoval pedagogiku na univerzite v Budapešti. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Rijeke 
(Chorvátsko) a v Budapešti (Maďarsko). Zaoberal sa výskumom staromaďarskej mytológie a legiend.

Pred 95. rokmi (10.11.1926) sa narodil v Košútoch sochár Vojtech Baďura. Študoval na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1949 absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave a v rokoch 1950-1953 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. 
Odvtedy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Jeho dielom je i pomník Štefana Majora 
v Košútoch.

Pred  310. rokmi (15.11.1711) sa narodil v Pukanci cirkevný hodnostár ThDr. Jozef Karol Zbiško. 
Teológiu študoval na viedenskej univerzite. Prv pôsobil prv ako kaplán v Trnave, v rokoch 1735-1739 
ako farár v Sládkovičove, potom v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch. Postupne ostrihomský
kanonik, komárňanský archidiakon, titulárny opát, tininský titulárny biskup, bratislavský prepošt, 
spišský prepošt. Radca uhorskej miestodržiteľskej rady, prísediaci sedmopanskej tabule. Dal postaviť 
Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule.

Pred 90. rokmi (19.11.1931) sa narodil v Galante hudobník, husľový virtuóz Viliam Farkaš. 
Pochádzal zo starej galantskej hudobníckej rodiny. Po nástupe na základnú vojenskú službu bol prijatý
do Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Stal sa sólistom ľudového súboru E. Farkaša. 
Konzervatórium v Bratislave navštevoval ako mimoriadny poslucháč. Člen Slovenskej filharmónie 
v Bratislave, neskôr jej koncertný majster. Spolupracoval aj s orchestrom Československého rozhlasu 
a televízie. Nahrával gramofónové nahrávky pre domáce i zahraničné spoločnosti.

Pred 85. rokmi (25.11.1936) sa narodil v Trsticiach lekárnik, prírodný liečiteľ Dr. Gejza Nagy. 
Strednú školu ukončil v Galante v roku 1956. V rokoch 1958-1971 pôsobil ako vojak z povolania, 
medzitým v rokoch 1961-1965 absolvoval Lekárnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V
rokoch 1965-1971 pracoval ako lekárnik. Od roku 1989 aktívny prírodný liečiteľ, zaoberal sa 
apiterapiou, fytoterapiou a toxikomániou. Člen spolku prírodných liečiteľov v Budapešti. Vedeckého 
spolku alternatívnych liečiteľov v Bratislave.

Pred 55. rokmi (29.11.1966) umrel v Nitre maliar, ilustrátor a reštaurátor Edmund Massányi. 
Študoval v Prahe, vo Viedni a v Mníchove. Od roku 1932 bol slobodným umelcom. Maľoval 
a reštauroval kostolné maľby, portrétoval osobnosti, venoval sa knižnej ilustrácii. Jeho diela sa 
nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v galériách Nitre a Bojniciach. Reštauroval 
kostol v Mostovej.


