
 

1962 

(Évzáró gyűlés az EFSz-ben) 
Február 16-án tartotta évi záró gyűlését az egységes földműves 

szövetkezet nagyszámú közönség jelenlétében. A beszámolót a szövetkezet 
elnöke, Szládicsek Béla tartotta. Beszámolójában vázolta az elmúlt évben 
elért eredményeket és a tapasztalt hiányosságokat. Referátumában rámutatott  
azokra a hibákra, amelyeket az egyes tagok elkövetnek azáltal, hogy 
hanyagul végzik a rájuk rótt feladatukat. Külön kifogásolta az állatgondozók 
munkáját. Nem fordítanak nagy súlyt az állatok etetésére, tisztán tartására. 
Zöld takarmány etetésére behozott készletet halomra dobálják, ami aztán egy 
rakáson bemelegszik – megposvad – és az állatok nem akarják, miáltal a 
fejős tehenek tejhozama leapad. 

Hogy minél nagyobb eredményeket tudjunk elérni minden 
ágazatban, ahhoz feltétlen felelősségteljes tudatában kell lenni minden 
szövetkezeti tagnak, hogy a rábízott munkát odaadóan és lelkiismeretesen 
végezze – mondotta befejezésül az elnök. 

Azután a szövekezet könyvelője felolvasta az elmúlt év mérlegét – 
bevételt és kiadást – az egyes tagokra eső munka egység arányát, a múlt 
évben kifizetett pénzösszeget és annak hová fordítását. 

A gyűlés befejezése után hozzászólások következtek. Minden tagnak 
joga volt a gyűlésen elhangzottakhoz hozzászólni. 

(Önkiszolgáló bolt) 
A forgalomnak napi fogyasztási cikkeket árusító üzlethelyiségét 

megnyitotta a „Jednota“. A hídnál épült üzlet önkiszolgáló. A vásárló az 
üzletbe való belépésekor egy kosarat vesz elő és az összevásárolt árut 
a kosárba rakja. A pénztárnál átadja a kosarat és a pénztáros az áru 
összeszámlálása után a bevásárlónak blokkot ad a bevásárolt áruról. 
A kiszolgáló személyzet csak arra ügyel, hogy minden vásárolt árut a vevő 
a kosárba tegyen. 

(Vízbefulladás a Céténykében) 
Ebben az évben több halálos baleset történt. 

Július 26. (Szent Anna napja) községünk fogadalmi ünnepe. Már fél 
évszázad óta évről-évre, az őseinktől ránk hagyott fogadalmi napot még 
most is tartja a falu lakóssága. Ezidén is főleg ünnepnap volt, és ugyancsak 
melegen sütött a forró nap. Többen kirándultak a Cétényke folyóhoz, hogy 



 

a jó langyos vízben töltsék a délutánt a lombos fák árnyékában. A plébános 
az egyházfival szintén kirándult autóval a Céténykéhez. A Cétényke folyó 
bár nem mély, de egyes helyeken örvényes. Sok helyen - pláne az áradások 
idején – mélyedéseket váj ki. Helyekkel olyan sekély a víz, hogy csak térdig 
ér. Az egyik alkalmas fürdőhelyen történt, hogy a fürdőzők átmentek a túlsó 
oldalra, hogy a vadkörtefa alatt hűsöljenek és szórakozzanak. Többen át is 
mentek. Dobrotka István 67 éves egyházfi is utánuk indult, de az átkelő 
helyet eltévesztette és hirtelen az egyik lábával a mélybe hágott és a víz 
sodra magával ragadta. Mentésére a túlsó partról utána ugrottak, de 
kimenteni már nem tudták. Szívgörcsöt kapott és elmerült a mélyben. 
Holttestét – másnap – találták meg beszorulva a fagyökerek között. 
A szerencsétlenül járt templomszolga 25 éven át volt egyházfi. Ezt a hivatást 
apjától vette át, aki szintén sokáig volt egyházfi. 

(Gyilkosság a Cseri kocsma előtt) 
Búcsú másnapján az országút mentén lévő „Cseri“ féle kocsma előtt 

megölték Bottlik Antal 66 éves öregembert. A nevezett a délutáni órákban 
jött a kocsmába szórakozni – ott kártyáztak és söröztek. Záróra után felkelt, 
hogy hazamenjen. A kocsma előtt leütötték, és amikor már a földön feküdt, 
az egyik merénylő hatalmasakat rúgott rajta, majd a félholt áldozaton ugrált 
addig, amíg élet volt benne. A tett elkövetése után a merénylők 
elmenekültek, ott hagyták a meggyilkolt embert a kocsma előtt. Boncolásnál 
megállapították, hogy hét oldalbordája eltörött, a tüdő és a máj 
szétroncsolódott. A tetteseket a közbiztonsági szervek őrizetbe vették. 
A merénylet oka állítólag bosszú volt. 

(Halálos balesetek) 
Az idei cukorrépa kampánynak két halálos áldozata volt. Hulala 

István Tibor fia vigyázatlanságból bele esett a forró melaszba. Harmadfokú 
égési sérüléseibe belehalt. Holttestét a cukorgyár hazaszállíttatta. 

Janík Tibor idénymunkást répa szállítás közben érte a baleset, 
amikor a répát a kiömlesztő autó a kanálisba kifordította, a vissza csapódó 
autó kocsija leütötte és halálosan megsebesítette a rá nehezedő mázsányi 
súly. A Nové Zámky-i kórházba való szállítás közben meghalt. 

Halálos baleset érte Dojcsán Pált a komjáti kavicsbányában. 
A nevezett szállító munkás volt az egyik fuvarozási vállalatnál, a „ČSAD”-
nál (csehszlovák autóforgalom). Kavicsszállítás közben a rakott autó kereke 
alá került a telepen és halálra gázolta. Még volt benne élet, amikor a Nové 
Zámky-i kórházba akarták szállítani, de útközben meghalt. 
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