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Pred 90. rokmi (17.10.1923) sa narodil  v Galante  fotograf Ján Hajn. Vyučil sa za maliara porcelánu
a keramiky.  V roku  1950  sa  usadil  v Olomouci,  kde  až  do  odchodu  do  dôchodku  pracoval
v strojárenskom  podniku.  Je  spoluzakladateľom  skupiny  DOFO  a  fotoklubu  pri  Vlastivědné
spoločnosti muzejní v Olomouci. Špecializoval sa na fotografovanie historického Olomouca.  

Pred 45. rokmi (15.10.1968) umrel vo Veľkom Bieli lekárnik Mr.Ph Ernest Ulreich. Farmáciu študoval
vo Viedni a v Budapešti. Najprv  pôsobil  ako lekárnik v Bratislave.  V roku 1950 sa presťahoval do
starorodičovského domu v Čiernom Brode a pôsobil v Mostovej. Lekárenskú prax vykonával 50 rokov
a   po  skončení  aktívnej  činnosti  vypomáhal   v Galante.  Bol  to  vášnivý  fotograf,  rybár,  milovník
prírody. Člen Petzvalovho fotoklubu v Bratislave, účastník medzinárodných výstav. V roku 2009 vo
Vlastivednom múzeu v Galante bola usporiadaná autorská výstava jeho originálnych čiernobielych
fotografií . 

Pred 110. rokmi (17.10.1903) sa narodil v Púchove kňaz a publicista Daniel Kováč. Teológiu študoval
v Bratislave.  Pôsobil  ako  farár  v Slatine  nad  Bebravou,  potom  ako  vojenský  kňaz,  po  vojne  ako
plukovník-superintendent duchovnej služby  v Prahe. Po penzionovaní opäť pôsobil v kňazskej službe
v Tekovských Lužanoch a v rokoch 1948-1949 v Matúškove. Väznený v tábore nútených v Novákoch,
po  prepustení  mal  zákaz  vykonávať  kňazské  povolanie.  Autor  viacerých  článkov  v cirkevných
časopisoch.

Pred  270. rokmi (24.10.1743) umrel v Trnave cirkevný hodnostár PhDr., ThDr.  Ján Lámy.  Filozofiu
a teológiu študoval v Trnave. Od roku 1730 pôsobil ako farár v Sládkovičove, od roku 1755 v Seredi.
Postupne ostrihomský kanonik, hontiansky archidiakon, riaditeľ kňažského seminára v Trnave.

Pred  60.  rokmi (26.10.1953)  sa  narodil  v Dolnej  Strede  Kamil  Chatrnúch,  futbalista.  Hrával  vo
futbalových  kluboch  Dolná  Streda,  Galanta,  Hlohovec,  Jednota  Trenčín,  Martin,  Plastika  Nitra
a Viedeň. Odohral 174 zápasov, kde strelil 10 gólov. Jeho trénerskými zastávkami boli  FC Nitra a ŠK
Močenok.

Pred  215.  rokmi (27.10.1798)  umrel  v Trnave rodák z Galanty  ThDr.  František  Galgóczy,  cirkevný
hodnostár. Štúdiá absolvoval v Trnave, vo Viedni  a v Ríme. Od roku 1752 pôsobil ako farár v meste
Pápa,  postupne  bratislavský  (1764)  a ostrihomský  kanonik  (1776),  súčasne  bol  aj  riaditeľom
Pázmánea vo Viedni.  Tlačou vyšla oslavná tvorba vyšla tlačou.

Pred  140. rokmi (31.10.1873)  umrel  v Budíne Pavol  Bedeő,  cirkevný spisovateľ.  Štúdium filozofie
absolvoval v Trnave, teológie v Budapešti. Najprv pôsobil ako kaplán v Sládkovičove, potom ako farár
v Novom Živote,  vychovávateľ  v Bratislave,  v  roku  1850  opäť  ako  farár   Kráľovom Brode.  Autor
modlitebných knižiek.


