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Pred 190. rokmi sa narodil (5.10.1828)  v Pustých Úľanoch lekár a botanik  Ján Marcel. Pôsobil ako lekár –
chirurg v rakúsko-uhorskej armáde. Od roku 1860 bol mestským lekárom v Revúcej. Autor práce o machoch
v okolí Revúcej. Napísal aj dejiny mesta.

Pred 210. rokmi (10.10.1808) sa narodil  ľudovovýchovný pracovník a pedagóg Karol Sucháč.  Ľudovú školu
navštevoval v rodisku, študoval v Modre a na evanjelickom lýceu v Bratislave. Bol učiteľom v Sáse, v rokoch
1826-1831 v Horných Salibách, potom v Brezovej pod Bradlom. Bol osvetovým pracovníkom, knihovníkom,
šíriteľ slovenskej tlače.

Pred 85. rokmi (12.10.1933) sa narodil  v Pustých Úľanoch právnik a športovec  JUDr. Titus Buberník. Bol
futbalovým  reprezentantom  Československa.  Hráč 1.  ligových  mužstiev  VSS  Košice,  ČH  Bratislava,  Inter
Bratislava. Reprezentoval na majstrovstvách sveta v rokoch 1958,1960,1962. 

Pred  95.  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  230.  rokmi  (18.10.1788)  umrel  v Budapešti  (Maďarsko)  Juraj  Fekete,  príslušník  šľachtického  rodu
Feketeovcov  z Galanty. Po štúdiách vo Viedni pôsobil ako sudca sedmipanskej tabule,  uhorský podkancelár,
krajinský sudca, neskôr  hlavný riaditeľ univerzít v Trnave a v Budíne.  Bol autorom právnického diela.

Pred 275. rokmi (24.10.1743) umrel v Trnave cirkevný hodnostár ThDr. Ján Lami (tiež Lámy). Kňazsky pôsobil
od roku 1730 v Sládkovičove, od roku 1755 v Seredi. Postupne ostrihomský kanonik, hontiansky archidiakon
napokon riaditeľ kňazského seminára v Trnave.

Pred  65.  rokmi  (26.10.1953)  sa  narodil  v Dolnej  Strede futbalista  Kamil  Chatrnúch.  S futbalom  začínal

v rodnej  obci,  neskôr  zamieril  do  Galanty,  Trenčína  a Martina  a  v roku  1980 zakotvil  v drese  nitrianskej
Plastiky.  Neskôr  pôsobil  v Rakúsku  a potom sa  začal  venovať trénerstvu.  Trénoval  aj  futbalistov  FC Nitra.
Poslednou zastávkou bol ŠK Močenok.

Pred 220.  rokmi (27.10.1798)  umrel v Trnave cirkevný hodnostár ThDr. František Galgóczy.   Po štúdiách
v Trnave a v Ríme pôsobil  ako farár v Pápe a v Bratislave, od roku 1776  ostrihomský kanonik, súčasne aj
riaditeľ viedenského Pázmánea.  Jeho oslavné práce vyšli tlačou. František Galgóczy sa narodil v Galante.

Pred 105. rokmi (27.10.1913) sa narodil v Ucoles-Bruxelles (Belgicko) desiatnik francúzskej armády, účastník 
SNP Louis Pirson. Pôsobil ako francúzsky tajomník pri maďarskom vojenskom úrade pre internovaných. Svoju 
funkciu využil  na vyhotovenie falošných dokladov pre francúzskych dobrovoľníkov, ktorí sa mali zapojiť do 
SNP. Na ich ilegálny prechod sa využívala trasa Galanta-Sereď. Po odhalení jeho činnosti musel sám túto cestu 
využiť. Pamiatke francúzskych partizánov je venovaná pamätná tabuľa na budove železničnej stanice v 
Galante.


