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Pred 95. rokmi (2.11.1927) sa narodila v Galante Elena Koleková (vyd. Pusztayová),  speváčka. 
Študovala súkromne. V rokoch 1951-1956 pôsobila ako sólistka spevohry Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove, kde vytvárala hlavné postavy operetného repertoáru a sopránové party 
v operných inscenáciách. Od roku 1967 bola učiteľkou spevu na základnej umeleckej škole,  od 
1978 zamestnankyňou Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Dirigovala aj Miešaný 
spevácky zbor Bona fide.

Pred 80. rokmi (17.11.1942) sa narodil v Galante herec Mátyás Dráfi. V rokoch 1956-1960, 1965–
1980  a od  1982  pôsobil  ako  herec  Jókaiho  divadla  v Komárne,  v rokoch  1969-1971  ako  jeho
riaditeľ. V rokoch 1960-1965 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch
1980-1982 bol pracovníkom  okresného osvetového strediska. Vytvoril viac ako 200 javiskových
úloh.  Hosťoval  v Košiciach  a  v Maďarsku.  Vystupoval  doma  aj  v zahraničí  so  samostatnými
recitálmi.  Účinkoval  aj  v slovenských  filmoch.  Zakladateľ  zájazdového  divadla  OZ  Teátrum.
Nositeľ štátnych a regionálnych ocenení.

Pred 90. rokmi (19.11.1932) sa narodila v Pitvaroši Alžbeta Ondrusová-Svobodová, operná 
speváčka. V roku 1947 sa presídlila z Dolnej zeme so svojimi rodičmi do Sládkovičova. Štúdium 
absolvovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po študijnom pobyte v Moskve 
nastúpila roku 1959 ako sólistka do Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Jej 
doménou boli postavy koloratúrneho sopránu v dielach svetoznámych skladateľov. Opery nahrávala
aj v rozhlase. Pôsobila aj na koncertných pódiách.

Pred 75. rokmi (20.11.1947) sa narodil pästiar, majster športu Jozef Tessényi. V Galante pôsobil od
roku 1973 po získaní prvého titulu majstra Československa  v drese TJ OSP Galanta sedem rokov.
Počas  nich  získal  štyri  tituly  majstra  Slovenska  i Československa  a bol  stálym  členom
reprezentácie. V roku 1974 sa stal víťazom medzinárodného turnaja v Halle (Nemecko) v roku 1975
bol  účastníkom  Majstrovstiev  Európy  v Katowiciach  /Poľsko).  V najvyššej  federálnej  súťaži
družstiev  vyhral  41  zo  43  zápasov.  Po  skončení  aktívnej  činnosti  sa  venoval  trénerskej  práci
v Trnave.

Pred 35. rokmi (22.11.1987) umrel v Modre rodák z Galanty Štefan Prokop, sochár. Bol 
absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave. Od roku 1968 žil v Pezinku, kde v rokoch 1970-1975 pôsobil na základnej umeleckej 
škole, potom ako slobodný umelec. Vystavoval doma a v zahraničí.  Jeho tvorba predstavuje 
špičkovú kvalitu v oblasti modernej slovenskej i európskej plastiky i kresby. Jeho meno nesie 
Galéria Štefana Prokopa v Pezinku.

Pred  145.  rokmi  (29.11.1877)  vo  Veľkom  Grobe  sa  narodila  kresliarka,  výšivkárka,  majsterka
ľudovej umeleckej výroby Katarína Brinzová. Jej talent sa rozvinul pod vplyvom svokry, známej
maliarky a výšivkárky.  Zaoberala  sa  vyšívaním podľa rátaných nití,  zdobením kraslíc  leptaním,
nástennými maľbami a maľovaním kolísok. Jej práce sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii
v Bratislave, v Západoslovenskom múzeu v Trnave a vo Vlastivednom múzeu v Galante.


