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Pred 70. rokmi (1.7.1970) umrel  v Galante futbalista  Tibor Meszlényi. S futbalom začal v Komárne,
pokračoval v ETO Győr. V období 2. svetovej vojny jeho rodičia sa presťahovali do Galanty za prácou.
On sa vrátil na Slovensko po skončení vojny, hral za Lokomotívu Nové Zámky. Od roku 1956 pôsobil
ako  brankár  Tatrana  /Slovan/  Galanta.  Po  ukončení  hráčskej  kariéry  sa  stal  trénerom FC Slovan
Galanta. Jeho traja synovia hrali tiež futbal.

Pred  40.  rokmi  (3.7.1980)  umrel  gynekológ  MUDr.  Jozef  Kosáč.  Študoval  na  Lekárskej  fakulte
Slovenskej  univerzity  v Bratislave.  Lekársku  prax  začal  v trenčianskej  nemocnici.  Špecializoval  sa
v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Neskôr pôsobil ako primár v Kremnici. V roku 1957 prišiel do
Serede, kde ako prvý odborný lekár položil základy starostlivosti o ženy a matky.

Pred 40. rokmi (9.7.1980) umrel v Bratislave poľnohospodár Ing. Ján Rusnák, CSc. Bol absolventom
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Najprv pôsobil ako agronóm na JRD v Spišskom Bystrom,
v rokoch 1962-1968 ako šľachtiteľ na Šľachtiteľskej stanici  v Sládkovičove.  Neskôr sa stal vedúcim
Šľachtiteľskej  stanice  pri  Vysokej  škole  poľnohospodárskej   v Nitre,  následne  vedúcim  odboru
výskumu  a šľachtenia  v Slovosive  Bratislava.  Zaoberal  sa  šľachtením  odrôd  zimnej  pšenice.
Uverejňoval odborné príspevky.

Pred  110.  rokmi  (9.7.1910)  sa  narodil  v Rasticiach  redaktor,  odborný  spisovateľ  László  Hantos.
Študoval ekonomiku v Budapešti, právo v Pécsi. Bol účastníkom mládežníckych hnutí, členom výboru
maďarského  menšinového  spolku  na  Slovensku.  V  Galante pôsobil  niekoľko  rokov  ako  hlavný
redaktor Hanza Szövetkezeti Újság /Noviny družstva Hanza/. V rokoch 1943-1951 bol pracovníkom
výskumných ústavov v Maďarsku,  od roku 1952 až do dôchodku bol  knižným redaktorom. Autor
monografií a odborných štúdií.

Pred 40.  rokmi  (18.7.1980)  umrel  v Bratislave rodák  z Veľkej  Mače reštaurátor  a modelár  Ernest
Zacskó. Študoval na Priemyselnej škole strojníckej v Košiciach. Pracoval v službách mesta Bratislavy,
popri zamestnaní spolupracoval  ako modelár poľnohospodárskych strojov a zariadení, reštaurátor
a opravár  exponátov  poľnohospodárskeho  múzea.  Autor  unikátnych  modelov  mesta  Bratislavy
a továrenských zariadení. 

Pred 160. rokmi (29.7.1860) sa narodil  v Galante architekt a staviteľ  Bohuslav Moravec. Absolvent
pražskej techniky. Vyučoval na Hořickej kamenárskej a sochárskej škole. Od roku 1894 bol učiteľom,
neskôr  riaditeľom  remeselníckej  školy  v Kutnej  Hore  (Česko).  Kde  viedol  kurzy  staviteľstva
a navrhovania.  Navrhoval  napr.  Národní  dúm  v Olomouci  (Česko),  bránu  mestského  cintorína
v Hořiciach (Česko). Projektoval objekt Feuersteinovej vily a je autorom návrhu na prvú prestavbu
divadelnej sály. Podľa návrhu Friedricha Ohmanna postavil kostol pre uršulínky v Kutnej Hore (Česko)


