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Pred 100. rokmi (5.1.1913) sa narodil v Komárne Dr. János Damáz Fehér, člen benediktínskej rehole. 
Teológiu absolvoval v Prahe. Pôsobil ako stredoškolský profesor, potom ako kňaz v Dlhej nad Váhom, 
v rokoch 1971-1972 v Kráľovom Brode,  potom Diakovciach a v Nedede. Publikoval v časopis och. 
Bola známa i jeho výskumná činnosť  v oblasti teológie a cirkevného práva.

Pred 100. rokmi (13.1.1913) sa narodil v Seredi Dr. Teodor Števeček, športovec. Pôsobil ako učiteľ 
v Šintave. Popri zamestnaní absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Už ako 
študent sa venoval ľahkej atletike.  V hode oštepom v roku 1932 získal titul juniorského majstra ČSR. 
Počas 2. svetovej vojny tlmočil francúzskym partizánom prechádzajúcim cez Sereď na pomoc SNP. 
Uväznený a popravený v koncentračnom tábore. Na jeho počesť organizujú od roku 1977 v Seredi 
ľahkoatletický viacboj  Memoriál Teodora Ševečka.

Pred 110. rokmi  (15.1.1903) sa narodil v Galante István Molnár (pôv. Fazekas), vodnopólista, 
olympionik. Jeho matka sa vydala v roku 1921 za G. Molnára z Budapešti. Mladý Molnár pravidelne 
trávil letné prázdniny u príbuzných v Galante. Od detstva výborne plával  a hral futbal. Od roku 1927 
bol členom vodnopólového oddielu FTC Budapešť. Na berlínskej olympiáde v roku 1936 ako člen
 maďarskej  reprezentácie získal  zlatú medailu, v roku 1938 titul Majstra Európy. Po roku 1945 až do 
odchodu do dôchodku pracoval v budapeštianskych elektrárňach. V rokoch 1953-1973 komentoval 
futbalové zápasy v Népstadióne v Budapešti.

Pred 470. rokmi (25.1.1543) umrel v Levoči Alexej Thurzo, krajinský hodnostár.  Bol hlavným 
predstaviteľom Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti v Uhorsku. Na dvore cisára Ferdinanda I. 
zastával najvyššie úrady. V jeho službách získal na Slovensku ohromný pozemkový majetok , ako 
panstvá Šintavu (1527), Hlohovec, Bojnice, Tematín, Trenčín a Spiš.

Pred 160. rokmi (25.1.1853) umrel v Bratislave Žigmund Nyűrő, člen františkánskej rehole, cirkevný 
historik.  Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziách, potom ako gvardián kláštora, neskôr 
poradca, archivár a tajomník provincie v Bratislave. Venoval sa štúdiu dejín františkánskej rehole, 
jeho najvýznamnejšie práce i zbierka kázní zostali v rukopisoch. Je rodákom z Veľkých Úľan.

Pred 190. rokmi (26.1.1823) umrel v Trnave PhDr. Imrich Perényi, cirkevný hodnostár a spisovateľ. 
Filozofiu a  teológiu študoval v Trnave, vo Viedni a v Ríme. Od roku 1770 pôsobil ako ceremoniár 
biskupa, potom ako farár v Galante. Od roku 1774 postupne dekan, kanonik, prefekt, lektor, titulárny 
biskup, velprepošt a vikár. Autor katechizmu, modlitebnej knižky, príležitostných básní a memoárov.  
Niektoré jeho diela boli preložené aj do slovenčiny.

Pred 115. rokmi (30.1.1898) umrel v Trnave František August Očovský, cirkevný hodnostár 
a spisovateľ.  Študoval v Trnave, v Ostrihome a vo Viedni. Po kňazskej vysviacke roku 1839 pôsobil 
ako kaplán v Galante. Od roku 1844 postupne archivár a tajomník arcibiskupa, knihovník biskupskej 
knižnice, farár, kanonik, opát a prepošt v Trnave. Písal prevažne náboženskú literatúru, ktorú 
i prekladal. Publikoval v cirkevných časopisoch.


