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Pred 80. rokmi (10.4.1938) sa narodil  v Pate Jozef Korec, architekt. V rokoch 1963-1968 študoval na
Katedre  architektúry  a nábytku  na  Vysokej  škole  lesníckej  a drevárskej  vo  Zvolene  a na  Inštitúte
nábytkovej tvorby v Bratislave. Venuje sa interiérovej tvorbe a designu nábytku. 

Pred  90.  rokmi  (13.4.1928)  sa  narodil  v Bratislave  Tibor  Ágh,  etnomuzikológ,  dirigent,  hudobný
skladateľ  a  hudobný  pedagóg.  Filozofiu  a hudobnú  vedu  študoval  na  Univerzite  Komenského
v Bratislave.  Zameral  sa  na  výskum  maďarskej  folklórnej  hudby  na  Slovensku.  Umelecký  vedúci
maďarského  ľudového súboru  Népes   (sídlo  Hody),  vedúci  spevokolu  Zoltána  Kodálya  v Galante,
učiteľ  hudby  na  Základnej  škole  s vyučovacím  jazykom  maďarským  v Galante.  V roku  1962  sa
odsťahoval do Čalova. Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra III. triedy a mnohých iných vyznamenaní.

Pred 90. rokmi (16.4.1928) sa narodil  v Šoporni Anton Galko,  maliar a grafik. V rokoch 1949-1951
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a následne na Akadémii výtvarných umení
v Prahe. Venuje sa komornej a monumentálnej tvorbe, užitej grafike. Je členom Umeleckej besedy
slovenskej.

Pred 40. rokmi (20.4.1978) umrel v Bratislave  Jarko Elen, spisovateľ, libretista a redaktor. V rokoch
1917-1927  pedagogicky  pôsobil  na  rôznych  meštianských  školách,  aj  v Seredi.  Postupne  riaditeľ
meštianských škôl v Senci a v Bratislave. Založila redigoval časopis Senecký spravodaj, spolupracoval
s týždenníkom Slovenský Juh.  Zhudobňoval texty.

Pred 320.  rokmi (24.4.1698)  sa narodil  v Šenkviciach úradník  Gabriel  Kolinovič,  historik.  Študoval
v Modre,  v Jure  pri  Bratislave  a v Trnave.  Pôsobil  ako  pisár  v rôznych  službách,  v roku  1723  pisár
generálneho preceptora dôchodkov bratislavskej stolice Gašpara Farkaša vo Veľkých Úľanoch, potom
fiškál na panstve Pálffyovcov, notár súdnej tabule. Zanechal 14. zväzkové dielo o histórii. 

Pred 90. rokmi (26.4.1928) sa narodil  v Kovárciach  Jozef Opát, ľudový umelec, maliar. Maľovať ho
bavilo od detstva. Pracoval v Čechách. Po návrate sa usadil  v Šintave.  Najskôr pracoval ako murár,
potom ako kamenár v Seredi.  Vytvoril viac ako 500 obrazov. Počas dlhoročnej tvorby mal niekoľko
desiatok výstav. Nositeľ Ceny obce Šintava (1998).

Pred 70. rokmi (26.4.1938) umrel v Horných Salibách Ján Endreffy, evanjelický kňaz a spisovateľ. Od
roku 1888 pôsobil  ako farár v Horných Salibách. V roku 1911 odišiel do dôchodku, aj s rodinou sa
presťahoval  do  Budapešti.  V roku  1918  sa  vrátil  do  Horných  Salíb,  keď  jeho  syna  zvolili  za
evanjelického farára. Počas jeho pôsobenia bol obnovený kostol a fara. Autor dejín evanjelickej cirkvi
v Horných Salibách. Publikoval hlavne v cirkevnom časopise Evangélikus Lap. Na dôchodku písal najmä
didakticko-moralistické náboženské hry.

Pred 90. rokmi (27.4.1928) sa narodil  v Šintave Ing. Viliam Moravec, ekonóm. V roku 1966 ukončil
Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, študoval popri zamestnaní. Neskôr absolvent postgraduálnych
štúdií tamtiež. Pôsobil v Tunise ako obchodný pridelenec ČSSR, potom sa vrátil na pracovisko v ŠBČS.
Do roku 1992 pracoval vo VÚB.


