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Pred 50. rokmi (1.12.1971) umrel v Podunajských Biskupiciach lekár-ftizeológ MUDr. 
Ladislav Kroneraff. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 
Od roku 1945 pôsobil v liečebni tuberkolózy v Novom Smokovci, od roku 1953 vo Zvolene. 
Založil sanatórium pre chorých na TBC, bol jeho riaditeľom a krajským ftizeológom. Od roku
1958 pôsobil ako vedúci tuberkolózneho oddelenia polikliniky v Seredi.

Pred 90. rokmi (5.12.1931) sa narodil v Horných Salibách fotograf Gyula Kontár. 
S fotografovaním sa bližšie zoznámil ako pracovník niekdajšieho Československého filmu. 
Pravidelne publikujúcim fotoreportérom sa stáva na stránkach maďarskej tlače na Slovensku. 
Od 70. rokov minulého storočia bol stálym fotoreportérom Československej tlačovej 
kancelárie predovšetkým na poli farebnej, reportážnej a umeleckej fotografie. Účastník 
individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Člen zväzu slovenských fotografov. 
Autor fotoalbumov.

Pred 245. rokmi (7.12.1776) sa narodil vo Vištuku poľnohospodársky odborník, podnikateľ 
Mikuláš Lačný. Zakladateľ priemyselnej výroby repného cukru na Slovensku. V roku 1830 
založil prvý cukrovar vo Veľkých Úľanoch. Propagátor moderného hospodárenia, pôvodca 
metódy studenej macerácie, proti piesočnej erózii odporúčal výsady vetrolamov. Autor 
publikácie a viacerých statí v odborných časopisoch.

Pred 185. rokmi (15.12.1836) sa narodil  publicista a politik JUDr. Ivan Šimonyi. Študoval 
právo vo Viedni a Budapešti. Pôsobil ako advokát a redaktor v Bratislave, kde sa zapojil do 
verejného a politického života. Spoluzakladateľ a majiteľ novín. Autor článkov o politike, 
práve, dejinách filozofie a školských reformách. Knižne vydal niekoľko diel. V rokoch 1878-
1887 bol poslancom uhorského snemu za Galantu.

Pred 260. rokmi (16.12.1761) sa narodil v  Jacovciach cirkevný spisovateľ Tomáš Jedlička 
(aj Jedlitska). Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Trnave a v Bratislave. Pôsobil ako 
kaplán v Rybníku, od roku 1792 v Seredi, potom ako farár v Križovanoch nad Dudváhom. 
Bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Autor katechizmu.

Pred 110. rokmi (23.12.1911) sa narodil lekár MUDr. Viliam Kratochvíľa. Medicínu 
vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Lekársku prax absolvoval 
v Trnave, od roku 1939 vykonával súkromnú prax v Seredi. Počas 2. svetovej vojny po 
prechode frontu zriadil v Seredi vojenskú nemocnicu. Stal sa prvým riaditeľom Okresného 
ústavu národného zdravia v Seredi, vybudoval polikliniku, ktorej bol riaditeľom do roku 
1972.

Pred  260. rokmi (25.12.1761) umrel v Čiernom Brode cirkevný spisovateľ Ignác 
Mattyasovszky. Bol synom nitrianskeho podžupana. Od roku 1735 bol členom rádu 
Ježišovho spolku. Po skončení štúdií v roku 1753 vystúpil z rádu a pôsobil ako farár 
v Čiernom Brode. Autor náboženského diela.


