
                                   

1947 

(Termelő munka fokozása) 

Az 1947-ik esztendő már a nyugalom és a béke jegyében virradt 

ránk. Az emberek nyugodtabb légkörben kezdtek a munkához, hogy 

a hosszan tartó véres tömegpusztító háború okozta sebeket minél előbb 

egyensúlyba hozza. Mindinkább kezdett kibontakozni a normális élet. 

A lemaradt termelő munka fokozódott és az életszinvonal is kedvezően 

kezdett fellendülni. Ami a háború alatt tönkre ment, az most már pótoltatott. 

A gyárak teljes kapacitással dolgoztak és ezáltal a termelők vásárló ereje is 

növekedett, mivel a dolgozók kereseti viszonya is javult, ruházati cikkeket 

habár még jegyre lehetett vásárolni korlátolt mennyiségben, a lakósság el 

volt látva a legszükségesebb ruházati cikkekkel. Az élelmezés, a lakósság 

ellátása még nem volt annyira kielégítő s azért bevezették az élelmezésben is 

a jegyrendszert, hogy tartalék készleteket ne lehessen felhalmozni. 

Hiányosságok voltak a hús és zsír ellátásban. Aki önellátó volt, az 

kedvezőbb körülmények között élt. 

(Gyilkosság) 

Augusztus 8-án tragikus esemény történt a faluban. Saját lakásában 

orvvul megtámadta és többszöri revolver lövésekkel megölte Száraz 

Orbánné a testvérét és annak férjét. Felesége, aki akkor áldott állapotban 

volt. A két testvér egy házban lakott, de közös konyhában. A merénylet 

akkor történt, amikor Szárazné férje Csehországban munkában volt. A 

tragédiát az idézte elő, hogy a magyar megszállás alatt Száraz Orbán volt a 

faluban mint tejbegyűjtő. Amíg a férje a fronton volt, a két testvér Ilona és 

Zsófi kezelték a tejcsarnokot. Nagyon szépen megegyeztek mindaddig, amíg 

Ilona testvére férjhez nem ment egy komjáti legényhez. Mivel a második 

csehszlovák republika alatt is tejbegyűjtők akartak maradni és erre a frontról 

haza került férj reflektált, mert a magyarok alatt ebből vizsgát tett le. Ámde 

most már a szlovák Dragúny János részesült előnyben, mivel szlovák volt és 

a feleségével akarták a tejbegyűjtést vezetni. Ebből köztük veszekedések 

voltak, amelynek a betetőzése gyilkossággal ért véget. 

A két áldozatot ebéd közben a konyhaasztalnál lövöldözte le. Több 

revolver lövéssel halálosan megsebesítette mindkettőjüket, majd bezárta 

őket, ott hagyva a két szerencsétlent vértócsában fetrengve. A két áldozat 

segélynyújtás hiányában elvérzett, mire az ajtót feltörték, már alíg volt élet 

bennük. A merénylő a tett végrehajtása után bejött a faluba (:az eset a szőllő 



                                   

alatt történt), hogy feljelentse magát. Revolverrel a kezében jelentette 

a községházán, hogy testvérét és sógorát lelőtte és ott hagyta őket 

a konyhában. Az áldozatok még éltek. A férj az elvérzés következtében pár 

perc mulva meghalt. Feleségét, aki áldott állapotban volt, kórházba akarták 

szállítani, de útközben az is kiszenvedett. Az eset a faluban nagy 

megdöbbentést keltett, mivel ilyen véres testvérgyilkosság a faluban még 

nem történt, hogy egy asszony személy testvérgyilkosságra vetemedett 

volna. 

Száraz Orbánnét a nyitrai kerületi bíróság 16 évi szabadságvesztésre 

itélte, amelyből 9 évet töltött le. 

(Főutcai betonjárda) 

Ez év nyarán betonjárdát csináltak a Szent János tértől a Fő utca 

végéig. A járda épitésére visszaélések voltak, mert az előirányozott anyagot 

– cementet – amivel a járda tartósságát fokozni lehetett volna, a 

munkavezető elszajrézta az utcabelieknek italért, s úgy a járda felülete a 

gyenge keverék miatt sok helyen felkoppadt. Ugyancsak az állomásra vezető 

gyalog járdának sem volt semmi értelme, a földes kavics és a kevés cement 

nem kötött – elmállott az egész járda. 


