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Pred 40. rokmi (2.12.1979) umrel v Nitre organár  Otakar Važanský. Organárstvo študoval
v Brne  (Česko)  a v Uhorskom  Hradišti  (Česko),  odbornú  prax  získaval  v Temešvári
(Rumunsko) a v Záhrebe (Chorvátsko).  Vo svojej  profesii  pôsobil  v Budapešti  (Maďarsko)
a vo Viedni (Rakúsko). V roku 1920 si založil dielňu v Nitre. Postavil 80 nových organov,
mnohé prestavil aj opravil, ako aj organ v r.k. kostole v Dolnej Strede (1933).

Pred 65. rokmi (2.12.1954) umrel  v Chtelnici  náboženský spisovateľ  ThDr. Ján Ochaba.
Študoval v Trnave a v Ostrihome (Maďarsko). Ako kaplán mal rôzne pôsobiská, v roku 1892
aj  v Seredi. Od roku 1901pôsobil ako farár v Dechticiach, od roku 1913 v Chtelnici. Autor
maďarsko-nemeckej modlitebnej knižky a náboženských úvah. 

Pred  95.  rokmi  (12.12.1924)  umrel  v Sládkovičove  podnikateľ,  cukrovarnícky  odborník,
vynálezca Ing. Karol Kuffner. Vysokoškolské štúdiá absolvoval vo Viedni - kde získal titul
chemického  inžiniera  a poľnohospodárstvo  na  Akadémii  v Mosonmagyaróvári  (Maďarsko)
Od roku 1867 pôsobil ako riaditeľ cukrovaru  v Sládkovičove. Autor patentov a vynálezov,
medzi  prvými  začal  aplikovať  umelé  hnojivá,  venoval  nemalé  finančné  prostriedky  na
výskum osiva cukrovej repy a obilovín, na drahé stroje a zariadenia. Zastával vysoké verejné
funkcie, člen a predseda spolkov. 1896 povýšený do šľachtického stavu, barónsky titul získal
v roku  1904.  Významnejšie  stavebné  pamiatky  späté  s jeho  menom  v  Sládkovičove:
administratívna budova cukrovaru, kaštieľ a mauzóleum.

Pred  130.  rokmi  (14.12.1889)  sa  narodil  vo  Varíne  verejný  pracovník,  publicista  Karol
Androvič. Najprv pôsobil ako notár v Rosine, v rokoch 1929-1933 v Galante, do roku 1940
ako hlavný notársky tajomník v Seredi. Publikoval verše a články v tlači. Podpredseda Zväzu
obecných notárov na Slovensku,. V rokoch 1918-1919 člen Slovenskej národnej rady.

Pred 150. rokmi (14.12.1869) sa narodil  v Tomášikove maliar  Daniel  Mihálik. Základnú
školu navštevoval v Tomášikove a v Galante. Maliarstvo študoval na akadémiách v Budapešti
(Maďarsko) a v Mníchove (Nemecko). Špecializoval sa na krajinomaľbu, námety čerpal zo
Žitného  ostrova.  Neskôr  sa  usadil  v Szolnoku  (Maďarsko).  Jeho  diela  sa  nachádzajú
v Maďarskej národnej galérii a v Historickom múzeu v Budapešti.

Pred  90.  rokmi  (25.12.1929)  sa  narodil  v Sládkovičove lekár-gynekológ,  vysokoškolský
pedagóg MUDr. Viliam Dóka, CSc. Študoval na Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského
v Bratislave.  Po  krátkom  pôsobení  v Rožňave,  pokračoval  v Okresnom  ústave  národného
zdravia v Dunajskej Strede. Od roku 1963 pôsobil v Bratislave, kde pôsobil ako odborný lekár
na  Katedre  gynekológie  a pôrodníctva  I.  Lekárskej  fakulty  Univerzity  Komenského  a vo
Fakultnej nemocnici v Bratislave. Štúdie a články publikoval v odborných časopisoch.


