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(Orvosi rendelő) 
Községünk a két világháború között rohamosan kezdett fejlődni, a 

lélek arányszám megnövekedett. Községünkben nem volt orvos és a súlyos 
betegeket a komjáti orvoshoz kellett beszállítani vagy kihozatni. Az egész 
falu betegei hozzá jártak kezelésre. A községünkbe azért nem adtak orvost, 
mivel a falu lélekszáma nem haladta meg a négyezret. Most már ez is 
megvan. Van a községnek orvosa. Nehézséget okozott az orvosi lakás és 
rendelő elhelyezése. De ez is megoldódott úgy, hogy a volt jegyzői lakás 
társadalmi munkával és a község lakóinak pénzbeli hozzájárulásával át lett 
tatarozva, átépítve és az orvosi rendelő vízvezetékkel lett ellátva. A község 
első orvosa Dr. Hizsnyan Béla volt, akit a Rimavská Sobota-i kórházból 
helyeztek hozzánk 1958-ban. 

(Tejbegyűjtő) 
Ebben az évben nyílt meg a tejbegyűjtő helyiség a hídnál. Ide 

hordják be a magángazdálkodók a rájuk kiszabott tejet. A begyűjtött tejet 
tartályos autók szállítják el a feldolgozó üzembe Nové Zámky-ba, majd 
a lefölözött tejet kannákban vagy üvegekben visszaszállítják az elárusító 
üzletekbe fogyasztásra. 

 

(Egyes üzletek megnyitása) 
A Pan-féle házban a Fő utcában megnyílt a tej és tejtermékeket 

elárusító üzlet. Ezelőtt itt volt a lábbeli készítő és javító műhelye a helybeli 
egyesített lábbeli készítőknek, amely jelenleg az Apáti utcai régi 
községházán működik. Ugyancsak megnyílt az Apáti utcában a cipő (obuva) 
üzlet is. Így nyitottak a faluban több más üzletet. A főtéren rövidáru és egyéb 
közszükségleti cikkek – bútorok, kerékpárok, motorkerékpárok, televíziók, 
rádiók és sok más áruk üzletét és a vendéglátó kocsmát, italmérést 
a Neubauer – féle házban. Az utóbbi, helyszűke miatt, inkább csak olyan 
talpon állónak felel meg, szórakozó helynek nem alkalmas – olyan „büffé“ 
féle. Sok szó esett arról, hogy a „Jednota“ építsen kornak megfelelő 
vendéglőt és ezzel kapcsolatban egy szép és tágas tánctermet, sajnos 
azonban ezideig még nem valósult meg. Az ifjúság vágya, hogy legyen neki 
rendes mulató helyisége. A táncmulatságokat jelenleg a kultúrházban tartják. 



 

(Kenyérrel való ellátás) 
Van a faluban pékség is. Itt süttetnek kenyeret azok, akik még 

magántermelők és gabonát őröltetnek és a nagy családosok is, ahol jobban 
fogy a kenyér. A péküzem csupán felvállalt kenyeret süt. A fogyasztó 
közönség kenyérellátását Nové Zámky-ból szállítja ide az autó 
a megrendelés szerinti mennyiségben. 
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