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(Koncoročná schôdza v JRD) 

 16. februára malo jednotné roľnícke družstvo záverečnú koncoročnú 

schôdzu za účasti početného publika. Referát predniesol predseda družstva, 

Vojtech Szládicsek. Vo svojom referáte opísal minuloročné výsledky 

a zistené nedostatky. Poukázal na chyby, ktorých sa jednotliví členovia 

dopustili tým, že svoje úlohy plnili nedbanlivo. Zvlášť kritizoval prácu 

chovateľov zvierat. Nekladú veľký dôraz na kŕmenie zvierat, ich udržiavanie 

v čistote. Zásoby zeleného krmiva nahádžu na kopu, ktoré sa potom zahreje 

– zhnije – a zvieratá ho nechcú, dôsledkom čoho dojné kravy produkujú 

menej mlieka. 

 Aby sme boli schopní dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých 

odvetviach, každý člen družstva si musí byť plne a zodpovedne vedomý 

toho, že zverenú prácu musí vykonávať oddane a svedomito – povedal 

predseda na záver. 

 Následne účtovník družstva predčítal minuloročnú bilanciu – príjmy 

a výdavky, podiel pracovných jednotiek pripadajúcich na jednotlivých 

členov, peňažnú čiastku vyplatenú minulý rok a jej použitie. 

 Po skončení schôdze nasledovali pripomienky. Každý člen má právo 

predniesť pripomienky. 

(Samoobslužný obchod) 

 Jednota otvorila predajňu s každodenným spotrebným tovarom. 

Obchod postavený pri moste je samoobslužný. Zákazník si pri vstupe do 

predajne vezme do ruky nákupný košík a vloží doň všetok nakúpený tovar. 

Pri pokladni odovzdá košík a pokladník po zrátaní tovaru vystaví pre 

zákazníka blok o zakúpenom tovare. Obsluhujúci personál dohliada iba na 

to, aby zákazníci vložili všetok nakupovaný tovar do košíka. 

(Utopenie v Cetínke) 

 V tomto roku sa stalo niekoľko smrteľných nehôd. 

26. júl (deň svätej Anny) je ďakovným sviatkom obce. Obyvateľstvo obce už 

pol storočia z roka na rok oslavuje ďakovný deň zanechaný našimi 

predkami. Aj tento rok bol najmä sviatočným dňom a aj slnko teplo hrialo. 

Viacerí si urobili výlet k rieke Cetínka, aby popoludnie trávili v príjemnej 

vlažnej vode a v tieni listnatých stromov. Farár s mendíkom sa tiež vybrali 

autom k Cetínke. Hoci Cetínka nie je hlboká, na niektorých miestach je 

vírivá. Na mnohých miestach – najmä v období záplav – vytvára priehlbiny. 



 

Miestami je voda taká plytká, že siaha iba po kolená. Na jednom mieste 

vhodnom na kúpanie sa stalo, že kúpajúci prešli na druhú stranu, aby 

oddychovali a zabávali sa pod divou hruškou. Prešli viacerí. Štefan 

Dobrotka, 67-ročný mendík sa za nimi vybral tiež, ale splietol si miesto 

prechodu a zrazu jednou nohou stúpol do hlbiny a prúd vody ho strhol so 

sebou. Viacerí z druhého brehu skočili na jeho záchranu do vody, ale 

topiaceho sa už nepodarilo zachrániť. Dostal srdcový kŕč a stratil sa 

v hlbokej vode. Jeho telo našli na druhý deň uviaznuté v koreňoch stromov. 

Nebohý kostolný sluha bol mendíkom 25 rokov. Toto povolanie prevzal od 

svojho otca, ktorý bol taktiež dlhé roky mendíkom. 

(Vražda pred Cseri krčmou) 

 Na druhý deň hodov zabili pred Cseri krčmou na hlavnej ceste 66-

ročného starca, Antona Bottlika. Menovaný sa prišiel v popoludňajších 

hodinách zabaviť do krčmy – hrali sa karty a pilo sa pivo. Po záverečnej 

vstal, aby sa vybral domov. Pred krčmou ho zvalili a keď už ležal na zemi, 

jeden z útočníkov ho silno kopal a skákal na polomŕtvej obeti dovtedy, kým 

v nej bol život. Útočníci po spáchaní činu utiekli, zavraždeného nechali pred 

krčmou. Pri pitve sa zistilo, že mal zlomené dve rebrá, pľúca a pečeň boli 

rozmliaždené. Páchatelia boli orgánmi verejnej bezpečnosti zadržaní. 

Príčinou útoku bola údajne pomsta. 

(Smrteľné nehody) 

 Tohtoročná kampaň na cukrovú repu mala dve smrteľné obete. Syn 

Štefana Hulalu, Tibor spadol kvôli nepozornosti do horúcej melasy. Zomrel 

na následky popálenín tretieho stupňa. Cukrovar dal jeho telo previezť 

domov. 

 Sezónny robotník Tibor Janík utrpel nehodu počas prepravy repy, 

keď vozidlo vysypalo repu do kanála, následne ho vlečka privalila a 

smrteľne zranila. Počas prevozu do novozámockej nemocnice zomrel. 

 Pavol Dojcsán utrpel smrteľnú nehodu v komjatickej štrkárni. 

Menovaný bol prepravcom dopravného podniku ČSAD (Československá 

automobilová doprava). Počas prepravy štrku sa dostal pod koleso 

naloženého vozidla, ktoré ho smrteľne zrazilo. Ešte žil, keď ho chceli 

previezť do novozámockej nemocnice, ale počas cesty zomrel. 

 


