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Pred 70. 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 pôsobil  v horolezeckom klube Karpatia Bratislava.  Živil  sa
výškovými prácami. Vo Vysokých Tatrách uskutočnil vyše 420 výstupov, v zahraničí zdolal
Mont  Blanc  (1984)  a   Alpy.  Spolu  s bratom  Pavlom  tragicky  zahynuli  na  výstupe  vo
Vysokých Tatrách  na Kežmarskom štíte  (2000).  Jeho bratia  Peter  a Pavol  boli  tiež  známi
horolezci. 

Pred 80.  rokmi (9.11.1939) sa narodil  v Liptovskej  Tepličke  šľachtiteľ  Ing. Ján Rusnák,
CSc. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1962-1968 pôsobil ako
šľachtiteľ  na  Šľachtiteľskej  stanici  v Sládkovičove  -  Nový  Dvor.  V rokoch  1969-1977
Slovosivo v Bratislave ako referent, neskôr ako vedúci odboru šľachtenia. Zameriaval sa na
šľachtenie odrôd ozimnej pšenice. Publikoval v odborných časopisoch. 

Pred  120.  rokmi  (12.11.1899)  sa  narodil  v Kalnej  gynekológ  MUDr.  Július  Frank.  Bol
absolventom Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Od roku 1930 do zákazu činnosti
v roku  1940  pôsobil  ako  gynekológ  v Bratislave.  V roku  1942  bol  lekárom  Židovskej
nemocnice  v Seredi,  neskôr  deportovaný  do  Terezína.  Po  vojne  bol  odborným  lekárom
v Bratislave.

Pred  110.  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.

Pred 140. rokmi (27.11.1879) sa narodil v Ivanke pri Dunaji lekár MUDr. Móric Földessy.
Bol  absolventom  Lekárskej  fakulty  v Budapešti.  Pôsobil  ako  okresný  lekár  v Kysuckom
Novom Meste, neskôr v Galante. V roku 1939 bol penzionovaný.  V roku 1942 bol lekárom
v Židovskej  nemocnici  v Seredi,  potom  epidemiológom  v Žiline  a  Bytči.  V roku  1944
deportovaný do koncentračného tábora, odkiaľ sa už nevrátil. 

Pred  90.  rokmi  (30.11.1929)  sa  narodil  v Hradci  Králové  (Česko)  šľachtiteľ  Oldřich
Potůček. Študoval na Prírodovedeckej  fakulte  Karlovej  univerzity  v Prahe,  postgraduál na
Vysokej  škole poľnohospodárskej  v Nitre.  Pôsobil  ako výskumný asistent  v Šľachtiteľskej
stanici  v Sládkovičove-Nový Dvor. Venoval sa šľachteniu olejnín, prosa, rajčiakov. Okrem
toho  sa  venoval  floristike,  najmä  okolia  Galanty  a Sládkovičova,  osobitne  orchideám,
kaktusom.  Autor,  spoluautor  monografií  a odborných  článkov  v domácich  i zahraničných
časopisoch. Člen vedeckých spoločností. Nositeľ rôznych vyznamenaní.


