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Pred 60. rokmi (2.12.1954) umrel v Chtelnici cirkevný spisovateľ  ThDr. Ján Ochaba.  Študoval 

v Trnave a v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako r. k. kaplán na rôznych miestach v roku 

1892 v Seredi, potom ako administrátor  a farár. Autor maďarsko-nemeckej modlitebnej knižky 

a náboženských úvah. 

Pred 90. rokmi (4.12.1924) sa narodil v Beregove (Ukrajna) futbalista Tibor Meszlényi. S futbalom 

začal v Komárne, nasledoval futbalový klub  ETO Győr. Počas druhej svetovej vojny sa presťahoval aj 

rodičmi do Galanty.  Po jej ukončení pôsobil v treťoligovej Lokomotíve Nové Zámky. Od roku 1956 

bol futbalovým brankárom Tatrana (dnes FC Slovan) Galanta.  Po ukončení hráčskej kariéry sa stal 

trénerom klubu. Jeho traja synovia  pokračovali v jeho šľapajach, hrali úspešne v drese Galanty. Tibor 

ml. pôsobí v súčasnosti ako tréner prvoligových futbalových mužstiev.  

Pred 90. rokmi (12.12.1924) umrel v Sládkovičove podnikateľ a cukrovarský odborník Ing. Karol 

Kuffner. Študoval chémiu na Vysokej škole technickej vo Viedni, poľnohospodárstvo na akadémii 

v Mosonmagyaróvári. Od roku 1867 riaditeľ cukrovaru Guttmanovcov v Sládkovičove. Jeho patent: 

obrábajúci stroj priečne presekajúci porasty cukrovej repy a kypriaci pôdu, zhotovil aj rúrovité cedidlo 

na odstraňovanie vlákien cukrovej repy z vyluhovaného sirupu. Člen župnej rady bratislavskej stolice, 

predseda cukrovarníckeho spolku ai.  Povýšený do šľachtického stavu, v roku 1904 získal titul baróna. 

Pred 125. rokmi (14.12.1889) sa narodil vo Varíne verejný pracovník, publicista Karol Androvič. 

Notársky kurz absolvoval v Szombathelyi. Pôsobil v Terchovej, v Rosine, v rokoch 1929-1933 ako 

notár v Galante, v rokoch 1933-1940 ako hlavný notársky tajomník v Seredi. Podpredseda Zväzu 

obecných notárov na Slovensku, poslanec Slovenskej národnej rady. Svoje básne a články publikoval 

v dobových časopisoch. 

Pred 10. rokmi (15.12.2004) umrel v Bratislave galantský rodák, husľový virtuóz Viliam Farkaš. 

Pochádzal zo starej hudobníckej rodiny: jeho otec Vojtech bol kapelníkom viacerých salónových 

a ľudových hudieb a prvým učiteľom svojho syna. Po nástupe na základnú vojenskú službu bol prijatý 

do Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Konzervatórium navštevoval ako mimoriadny 

poslucháč. Člen, neskôr koncertný majster Slovenskej filharmónie v Bratislave. Spolupracoval 

s významnými slovenskými tanečnými súbormi, s orchestrami   čs. rozhlasu a televízie, s domácimi 

i zahraničnými gramofónovými spoločnosťami. Nositeľ cien domácich i zahraničných hudobných 

súťaží.  

Pred 30.  rokmi (17.12.1984) umrel v Bratislave pedagóg, vojak z povolania Gustáv Neštiak. Po 

absolvovaní Učiteľského ústavu v Lučenci pôsobil ako učiteľ . Na vojenskú službu nastúpil do školy 

pechoty v zálohe v Košiciach. Po jej ukončení pôsobil  ako pedagóg v Dolnej Krupej, vo Veľkých 

Levároch, Dolných Krškanoch, v Imeli, v Hodoch a v Trnave. Do činnej vojenskej služby povolaný 

v roku 1938, účastník SNP. Po roku 1945 vojak z povolania (štábny kapitán, podplukovník), učil na 

vojenskom učilišti  a v zálohe pracoval vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave. Nositeľ 

viacerých vojenských vyznamenaní. 


