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Pred  65.  rokmi  (3.8.1956)  umrel  v Bratislave  rodák z Galanty-Nebojse energetik  a kon-
štruktér Jozef Maar. Študoval na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave. 
Od  roku  1926  pôsobil  ako  konštruktér  poľnohospodárskych  strojov  v Mladej  Boleslavi,
potom technik elektrární.  Od roku bol 1949 vedúcim výskumu Energetických závodov na
Slovensku,  od  roku  1953  vedeckým  pracovníkom  Energetického  ústavu  v  Bratislave.
Zameriaval  sa  na  využitie  elektriny  v poľnohospodárstve  a v potravinárskom  priemysle.
Zrekonštruoval  parné  oračky  na  pohon  elektromotormi  a v Sládkovičove uskutočnil  prvú
orbu s použitím elektrických pohonných zdrojov. Publikoval v odborných časopisoch.

Pred  150.  rokmi  (3.8.1871)  sa  narodil  v Galante hospodár  a odborný  spisovateľ  Arpád
Frideczky. Po štúdiách hospodáril na vlastnom majetku, potom na panstve Esterháziovcov
v Galante. Aktívny člen a funkcionár viacerých spolkov v galante. Tajomník hospodárskeho
kasína Bratislavskej župy. Autor monografie a viacerých prác o hospodárení.

Pred 80. rokmi (8.8.1941) sa narodil v Seredi režisér, scenárista a kritik PhDr. Igor Dobiš 
V roku 1970 absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte v Bratislave. Už počas
štúdií uverejňoval recenzie. Od roku 1969 pôsobil ako režisér spravodajského filmu, od roku
1986 Štúdia dokumentárnych filmov. Popri pravidelných réžiách filmových periodík nakrútil
i dokumentárne filmy rozličného zamerania. Autor odbornej literatúry.

Pred 35. rokmi (11.8.1986) umrel v Budapešti rodák z Kajalu chemik, pedagóg  Ing. Tibor
Meisel, univ. prof., CSc., DrSc. Študoval na technickej univerzite v Budapešti. V r. 1954-
1956 pôsobil ako asistent, neskôr vedúci katedry všeobecnej chémie. Vo vedecko-výskumnej
práci  sa  zaoberal  termoanalytikou  organických  zlúčenín.  Prednášal  na  zahraničných
univerzitách v Káhire, Bagdade, Indii, Peru a vo Venezuele. Uverejnil 85 vedeckých prác.

Pred  110.  rokmi  (12.8.1911)  sa  narodil  v Liptovských  Revúcach  lekár-ftizeológ  MUDr.
Ladislav Kroneraff. Promoval na Lekárskej fakulte v Bratislave. Pôsobil ako lekár v Holíči,
od  roku 1945 lekár  v liečebni  tuberkolózy  v Novom Smokovci,   v  roku  1953  založil  vo
Zvolene sanatórium pre chorých na TBC, bol jeho riaditeľom, súčasne krajským ftizeológom.
Od roku 1958 pracoval v Seredi ako vedúci lekár tuberkolózneho oddelenia polikliniky. 

Pred 170.  rokmi  (13.8.1851) sa  narodil  v Mostovej kňaz  a náboženský spisovateľ  Štefan
Huszár. Pôsobil ako farár rímskokatolíckej cirkvi v Gabčíkove. Autor spevníka a dejín fary. 

Pred 100. rokmi (30.8.1921) sa narodil v Nových Vozokanoch pedagóg  Gustáv Valkovič.
Meštiansku školu navštevoval v Zlatých Moravciach. V rokoch 1941-1946 študoval filozofiu
a dejepis  na  Slovenskej  univerzite  v Bratislave.  V rokoch  1946-1947  pôsobil  ako
stredoškolský  profesor  na  Jedenásťročnej  škole  v Galante,  potom  v Žiline,  Komárne,
v rokoch  1954-1960  bol  riaditeľom  Jedenásťročnej  školy  v Šali.  V rokoch  1960-1964
odborný  asistent  na  pedagogickom  inštitúte,  v rokoch  1964-1980  na  Vysokej  škole
pedagogickej v Nitre. Autor a spoluautor odborných monografií, štúdií a článkov.


