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Pred 90. rokmi (2.9.1928) sa narodil v Jablonici profesor cirkevného práva Cyril Búran. K Saleziánom Don Bosca
vstúpil  v  roku 1946.  Pokračoval  v pedagogickom štúdiu  v Trnave,   zmaturoval  v roku 1950  v Galante.  V tom
istom  roku  bol  deportovaný  do  Čiech.  Ušiel  do  Turína,  kde  absolvoval  teologické  štúdiá.  V roku  1956  bol
vysvätený za kňaza.  Potom študoval  cirkevné právo na Katolíckej univerzite v Louvaine (Belgicko),  kde získal
doktorát. V roku 1964 sa stal profesorom cirkevného práva na Saleziánskej vysokej škole teologickej pri Padove.
Od  roku  1971  pracoval  na  pastorácii  ako  farár  v Janove  a v Mannheime  –  duchovná  správa  slovenských
katolíkov. V roku 1991 mu bol udelený čestný titul duchovný radca. Po ťažkej a dlhotrvajúcej chorobe zomrel
v Galante. 

Pred 70. rokmi (12.9.1948) sa narodil v Seredi akademický maliar Jozef Dóka ml. V roku 1976 absolvoval Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave. Tvorí a pôsobí v Trnave ako grafický dizajnér. Venuje sa úžitkovej grafike
a plagátu.  Je  zakladateľom  medzinárodnej  výstavy  Trienále  plagátu  Trnava.  V roku  1976  vytvoril  značku
novozaloženej  Galérie  J.  Koniarka  v Trnave.  Od roku  1991  je  predsedom  Organizačného  komitétu  Trienále
plagátu  Trnava,  člen  medzinárodnej  poroty.  Venuje  sa  rôznym kultúrnym aktivitám,  od roku 1997  signatár
obnoveného  občianskeho  združenia  Trnavské  fórum´89.  Držiteľ  viacerých  slovenských  a medzinárodných
ocenení. 

Pred 90. rokmi (13.9.1928) sa narodil  v Šoporni vedec, vysokoškolský pedagóg  Prof., Ing. Alexander Príbela,
DrSc. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Venoval sa potravinárskej analýze a viedol
kurzy  senzorického  hodnotenia.  Je  členom  Slovenskej  potravinárskej  spoločnosti a  Zväzu  slovenských
vedeckotechnických spoločností. Za významné výsledky v oblasti vedy a techniky získal viacero ocenení. Čestný
občan Šoporne. Je autorom mnohých vysokoškolských učebníc, odborných a vedeckých prác.

Pred 50. rokmi (15.9.1968) umrel v Piešťanoch podnikateľ v kúpeľníctve Ľudovít Winter. Študoval architektúru
vo Viedni. Od roku 1900 s bratom Imrichom budovateľ mesta a kúpeľov Piešťany. V roku 1939 sa z rasových
dôvodov  musel  zrieknuť  majetku,  skrýval  sa  v Bratislave,  po  odhalení  zatknutý  a do  konca  vojny  väznený
v koncentračných  táboroch  v Seredi a v Terezíne.  Vybudoval  Piešťany  na  svetoznáme  kúpele.  Autor  prác
o právnych,  daňových  a poriadkových  otázkach  v časopisoch.  Na  jeho  námet  bol  prijatý  symbol  kúpeľov
Barlolámač.

Pred 70. rokmi (15.9.1948) sa narodil  v Sládkovičove rómsky spisovateľ  Ladislav Tavali. Počas života pracoval
ako robotník. Písať začal po odchode do invalidného dôchodku. Jeho knihy vyšli v slovensko-rómskej verzii.

Pred  450.  rokmi  (24.9.1568)  sa  narodil  vo  Váhovciach protiturecký  bojovník,  spisovateľ  František  Wathay.
Účastník 150-ročnej tureckej vojny. Padol do zajatia, kde začal písať. Svoje diela si sám ilustroval. Vyšli tlačou až
po jeho smrti.450.

Pred 180. rokmi (27.9.1838) umrel v Bratislave pedagóg, filozof,  historik, spisovateľ  Michal Greguš.  Od roku
1814  študoval  v Tübingene  a Göttingene,  v Jene,  Lipsku,  Berlíne  a Drážďanoch.  V rokoch  1817-33  bol
profesorom evanjelického kolégia v Prešove, od roku 1833 profesorom filozofie a histórie na lýceu v Bratislave.
Autor latinských, maďarských a nemeckých veršov, próz a vedeckých prác z odborov, ktoré prednášal. Publikoval
v časopisoch Minerva a Iris. Michal Greguš sa narodil v Pustých Úľanoch.

Pred  210.  rokmi  (30.9.1808)  sa  narodil  v   Miskolci  (Maďarsko)  evanjelický  farár  Michal  Leskó.  Študoval
v Miskolci, v Banskej Štiavnici. Pôsobil aj ako vychovávateľ. Po skončení štúdia teológie v roku 1833 začal pôsobiť
ako evanjelický farár v Horných Salibách. Počas jeho pôsobenia bola postavená nová budova fary (1836), nová
škola a byt pre učiteľa (1846), aj nový kostol, ktorého vysviacka sa konala 24.9.1861.


