Mgr.Eva Arvayová
hrdá rodáčka z obce, jedna z významných herečiek, bohužiaľ už zašlej slávy, amatérskeho
obecného divadelníctva, ktorá nikdy nezabúda odkiaľ pochádza a pozitívne propaguje našu
obec.
Vendelín Balčák
hráč, tréner, rozhodca, funkcionár a nestor michaľanského a slovenského stolného tenisu,
čestný člen Slovenského stolnotenisového zväzu, ktorého krédom bolo a je dať deťom
a mládeži priestor na zmysluplné napĺňanie voľného času.

Ing.Mikuláš Bibko
súčasný predseda základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska – miestneho klubu
dôchodcov, pod ktorého vedením sa dôchodcovia zmysluplne zaktivizovali a sú aj významným
pomocníkom obce pri revitalizácii a zveľaďovaní obecného majetku.
František Fedor
životná púť otca Františka je poprepletaná rôznymi peripetiami najmä v bývalom režime. No
nedal si vziať naplnenie svojej túžby stať sa pastierom svojich ovečiek a v roku 1987 bol
v Berlíne ordinovaný. Od roku 2001 pôsobil ako titulárny arcidekan a aj v pokročilom veku ako
výpomocný duchovný slúži veriacim liturgie v miestnej kaplnke.
Štefan Lipták
priekopník družobnej spolupráce medzi poľským mestom
Dobczyce a Šarišskými
Michaľanami. Nezmazaleľná je jeho stopa v histórii michaľanského ochotníckeho divadla a
klubovej činnosti miestnych seniorov.
Agnesa Mačová
neúnavná propagátorka a šíriteľka folklórnych tradícii obce, vedúca miestnych folklórnych
skupín, bývalá predsedníčka miestneho klubu dôchodcov.
Pavol Nižník
ochotnícky divadelník, ale najmä futbalový nadšenec. Ako aktívny hráč pôsobil iba v jednom
klube, v Šarišských Michaľanoch. Pôsobil tiež ako tréner brankárov vo všetkých vekových
kategóriách a aj ako dlhoročný funkcionár futbalového klubu a vedúci mužstva dospelých.
Tibor Slíž
nadšenec streleckého športu, spoluorganizátor michaľanskej športovej streľby a miestnych
streleckých súťaží.
Ing.Ivan Štěpánek
ako vedátor a výskumník svoje rozsiahle a nedozerné znalosti a vedomosti pretavil do
množstva vynálezov a patentov. Svojim životným elánom a starostlivosťou o chorú manželku
nám môže byť príkladom.

Vincent Tumidalský
futbalista útočník, spoluzakladateľ vtedajšej Telovýchovnej jednoty Sokol Šarišské Michaľany,
prvoligový hráč za Tatran Prešov. Po vážnom zranení ukončil aktívnu hráčsku činnosť a dlhé
roky pôsobil ako uznávaný a úspešný futbalový tréner. Je aj autorom publikácie 60 rokov
futbalu v Šarišských Michaľanoch.

