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Pred 90. rokmi (3.11.1924) umrel v Berlíne herec a operný spevák Martin Klein. Študoval na 

konzervatóriu vo Viedni. Pôsobil v divadlách vo Wiener–Neustadte a i. rakúskych mestách, ďalej 

v Budapešti, Karlových Varoch, Wroclave. Kolíne. Potom ako šéfrežisér v Mníchove, ako vedúci 

letného divadla v Baden- Badene. Narodil sa v Seredi. 

 

Pred 65. rokmi (6.11.1949) sa narodil v Galante horolezec Ondrej Pochylý. Bol najmladší zo 

skupiny legendárnych „Pavúkov“. Po absolvovaní stavebnej priemyslovky vyštudoval Pedagogickú 

fakultu v Trnave. Pôsobil ako učiteľ Základnej školy v Lendaku, potom sa presťahoval do 

Bratislavy, kde sa živil výškovými prácami. Vo Vysokých Tatrách uskutočnil vyše 420 výstupov, 

v zahraničí Mont Blanc , Alpy. Tragicky zahynul na výstupe vo Vysokých Tatrách. Jeho bratia 

Peter a Pavol boli tiež známi horolezci.  

 

Pred 100. rokmi  (17.11.1914) umrel v Záhorskej Bystrici katolícky kňaz, hudobník a vynálezca 

Alojz Kofráni. Teológiu študoval v Ostrihome. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán na Záhorí, 

od 1886 v Záhorskej Bystrici, neskôr dekan. Zaoberal sa hydraulikou, zlepšením pohybu lodí. Je 

autorom dvoch vynálezov: plutvový systém pohybu parolodí a kotúčový špeciálny mechanizmus 

otáčania parolodí na mieste. Je rodákom z Tomášikova. 

 

Pred 75. rokmi (20.11.1939) sa narodil v Budapešti pästiar Ladislav Porozsnyák. Jeho úspešná 

boxerská dráha sa začala v Galante, pokračovala v Karlových Varoch, v Slavoji Žižkov Praha a v 

Slovane Bratislava, kde  bol kapitánom. V rokoch 1973 -1979 pôsobil opäť v Galante ako tréner 

boxerov TJ OSP Galanta. Dlhých 20 rokov bol kľúčovou postavou galantského boxu.  

 

Pred 60. rokmi (20.11.1954) umrel v Seredi stavebný inžinier Artúr Komlóš (Kreisler). Študoval 

na technickej univerzite v Budapešti. Pôsobil ako stavbyvedúci na viacerých stavbách v západnej 

Európe, Afrike, Turecku a Iráne. Bol prevádzkovým inžinierom na stavbách na Slovensku, po 

skončení 2. svetovej vojny pracoval na rekonštrukcii železničnej a cestnej siete južného 

Slovenska. V rokoch 1952-1954 bol pracovníkom Povereníctva výživy v Bratislave. Autor článkov 

v odborných časopisoch. 

   

Pred 100. rokmi (25.11.1914) sa narodil v Šoporni herec František Kabrheľ. Už ako žiak hrával 

ako ochotník v rodnej obci. Po absolvovaní Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave roku 

1939 bol členom divadiel v Nitre, v Prešove Košiciach, v Bratislave, v rokoch 1960-1978 až do 

odchodu do dôchodku v Nitre.Bol všestranný herec, vytvoril dramatické i komediálne postavy, 

hrával aj v operetách a spevohrách. 

 

Pred 105. rokmi (26.11.1909) sa narodil v Galante-Nebojsi  pedagóg a novinár Viktor Maar. 

Študoval na Učiteľskom ústave v Modre. 20 rokov pôsobil na základnej škole v Opoji ako učiteľ, 

neskôr riaditeľ. Od roku 1951 bol redaktorom, potom šéfredaktorom Učiteľských novín. Aktívny 

športovec, organizátor telovýchovy v rámci okresu Trnava. Publikoval v odborných časopisoch. 

 


