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Pred 90. rokmi (5.1.1931) sa narodil  v Čiernej Vode pedagóg a publicista Ondrej Papp. V roku 1960
absolvoval pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1955-1990 pôsobil ako
stredoškolský  profesor  na  Gymnáziu  s vyučovacím  jazykom  maďarským  v Galante.  Publikoval
v odborných pedagogických časopisoch. Od roku 1965 redigoval ročenku gymnázia.

Pred 140. rokmi (13.1.1881) umrel v Tisovci spisovateľ, prekladateľ, zberateľ Imrich Lauček. Ľudovú
školu navštevoval v Myjave a v Dolných Salibách. Po štúdiách pôsobil ako vychovávateľ, evanjelický
kaplán, neskôr farár v Slavošovciach a Rimavskej Píle.  Zakladateľ  podporovateľ Matice slovenskej.
Pomáhal Matejovi Hrebendovi pri zbieraní ľudových piesní,  literárnych pamiatok, člen výboru pre
obstarávanie slovenských kníh.

Pred 30. rokmi (17.1.1991) umrel v Prahe turkológ Dr. Jozef Blaskovics, CSc. V rokoch 1939-1945 učil
na  meštianskej  škole  v Galante a zároveň  študoval  na  Univerzite  P.  Pázmánya  v Budapešti
hungaristiku  a turkológiu.  V  roku  1949  absolvoval  turkológiu  na  Univerzite  Karlovej  v Prahe,  kde
potom založil katedru turkológie a prednášal ako docent. Uverejnil asi 230 publicistických prác, asi 50
prekladov. maďarsko-turecký slovník?

Pred 70. rokmi (17.1.1951) sa narodil v Kežmarku akademický maliar Viliam Pirchala. V rokoch 1968-
1972 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici. Vysokú školu výtvarných umení
v Bratislave,  odbor  figurálnej  a krajinárskej  maľby  absolvoval   roku  1978.  V rokoch  1978-1990  žil
a tvoril v Galante. Jeho diela sa nachádzajú v galériách a múzeách na Slovensku, aj vo Vlastivednom
múzeu  v Galante.  Účastník  domácich  i zahraničných  autorských  i kolektívnych  výstav.  Autorské
výstavy v Galante: 1981,1982,1985,1987,1992.

Pred 380. rokmi (19.1.1641) sa narodil v Pate rétor, pedagóg, člen jezuitskej rehole Štefan Kereškéni.
Pôsobil  ako  gymnaziálny  profesor,  prednášal  filozofiu  v Košiciach.  V rokoch  1673-1683  misionár
v Andocsi, potom v Trnave. Vynikajúci rečník, účastník zasadnutí krajinských snemov. Jeho rukopisná
pozostalosť je uložená v Univerzitnej knižnici v Budapešti.

Pred  210.  rokmi  (23.1.1811)  sa  narodil  v Púchove-Streženiciach  evanjelický  duchovný,  osvetový
pracovník   Juraj  Moštenan.  Študoval  v Levoči,  Modre  a Šoproni.  Pôsobil  ako  kaplán  v Bzinciach,
potom  ako  farár,  v rokoch 1856-1861  v Pustých  Úľanoch, neskôr  v Oroszlányi  ako  konzistoriálny
sudca a knihovník. Agilný národovec a osvetový pracovník, zakladateľ svojpomocných spolkov. 

Pred  115.  rokmi  (28.1.1906)  sa  narodil  v Galante-Nebojsi  energetik  a konštruktér Jozef  Maar.
Študoval na Vyššej škole strojníckej v Bratislave. Pôsobil ako strojár-konštruktér poľnohospodárskych
strojov  v Mladej  Boleslavi,  postupne  technik  Južnoslovenských  elektrární,  Slovenských  elektrární
v Nitrer.  Od  roku  1949   vedecký  pracovník  Energetických  závodov  na  Slovensku.  Od  roku  1953
Energetického ústavu v Bratislave. Zrekonštruoval parné oračky na pohon elektromotormi (1953) a
v Sládkovičove uskutočnil  prvú  orbu  s použitím  elektrických  pohonných  zdrojov.  Publikoval
v odborných časopisoch.


