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Pred 130. rokmi (9.10.1891) sa narodil v Horných Salibách kňaz a redaktor János Endreffy. Študoval 

na gymnáziu a teologickej akadémii v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Banskej Štiavnici, ako farár 

v Lajoskomárome (Maďarsko), v rokoch 1918-1938 v Horných Salibách, potom v Bratislave. Autor 

náboženských prác. V rokoch 1922-1936 redigoval cirkevné časopisy Evangélikus Lap, v rokoch 1932-

1934 Orgonaszó. 

Pred  280. rokmi (10.10.1741) sa narodil v Csabrendeku (Maďarsko) generál a spisovateľ János Fekete, 

príslušník galantskej vetvy grófskeho rodu F. V rokoch 1767-1779 slúžil v armáde, do dôchodku išiel 

ako generál 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 145. 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  maďarskej a nemeckej reči. V roku 

1903 začal vydávať v Trnave týždenník Nagyszombati Hírlap (Trnavské noviny). V nasledujúcom roku 

zlúčil ich vydávanie do spoločného mutačného týždenníka. V rokoch 107-1913 bol členom ústrednej 

redakcie časopisov Nitre, po roku 1918 zodpovedným redaktorom Film Revue, Nyitrai Lapok 

(Nitrianske listy), Igazság (Pravda). 

Pred 190. rokmi (18.10.1831) sa narodil v Bratislave maliar Imrich Majsch. Najprv sa učil v otcovej 

dielni, potom v Grazi (Rakúsko).  Pôsobil ako učiteľ kreslenia, neskôr slobodný umelec. Maľoval obrazy 

s náboženskou tematikou, kostolné zástavy, podobizne. Medzi jeho práce patria i obrazy v kaplnke 

v Čiernom Brode z roku 1875. 

Pred 70. rokmi (18.10.1951) sa narodil v Bíni pedagóg a filatelista Mgr. Milan Šnirc. Po absolvovaní 

strednej školy študoval na Pedagogikej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Po štúdiu pracoval na 

Základnej škole v Hurbanovej Vsi, v Mostovej a v Jaslovských Bohuniciach. V Pedagogicko-

psychologickej poradni v Trnave pracoval ako metodik a od roku 1998 zastával funkciu riaditeľa. Bol 

zakladajúcim členom a tajomníkom trnavského Klubu filatelistov Tirnavia. Vytvoril viac ako 80 

grafických diel propagujúcich Trnavu. Je autorom zborníka Pečiatky Trnavy. Je nositeľom Ceny mesta 

Trnava in memoriam. 

Pred  60. rokmi (30.10.1961) umrel v Levoči  verejný činiteľ a notár JUDr. Štefan Folkman. Študoval 

právo na univerzitách v Budapešti a v Kluži. 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. 

Pred 10. rokmi (17.10.2011) umrel evanjelický kňaz Pavol Hruška. Po maturite na gymnáziu študoval 

na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Modre. Svoje kňazské pôsobenie začal ako kaplán 

v Trenčíne. V roku 1962 bol povolaný za farára cirkevného zboru Veľké Úľany – Jelka. Za jeho pôsobenia 

sa uskutočnila výstavba veže a zadováženie zvona na kostol vo Veľkých Úľanoch a výstavba kostola 

v Jelke. 


