1958
(Lekárska ambulancia)

Naša obec sa začala medzi dvomi svetovými vojnami prudko
rozvíjať, zvýšil sa aj počet obyvateľov. V obci nebol lekár, ťažko chorých
ošetroval komjatický lekár. Chodili k nemu chorí z celej dediny. Do našej
obce preto nedali lekára, lebo počet obyvateľov nedosiahol štyritisíc. Teraz
už máme aj to. Obec má lekára. Ťažkosti boli s umiestnením lekárskeho bytu
a ambulancie. Avšak aj to sa vyriešilo tak, že bývalý byt notára bol pomocou
spoločenskej
práce
a finančného
príspevku
obyvateľov
obce
zrekonštruovaný a lekárska ambulancia bola vybavená vodovodom. Prvým
lekárom obce bol MUDr. Vojtech Hizsnyan, ktorého k nám preložili
z rimavskosobotskej nemocnice v roku 1958.
(Zber mlieka)

V tomto roku sa otvorila pri moste miestnosť pre zber mlieka. Sem
nosia súkromní hospodári mlieko v množstve, ktoré im bolo stanovené. Toto
mlieko odvážajú v nádržiach do Nových Zámkov do spracovateľského
závodu, a následne ho odstredené privážajú v kanvách alebo fľašiach späť do
predajní.
(Otvorenie jednotlivých obchodov)

V dome rodiny Pan na Hlavnej ulici otvorili obchod s mliekom
a mliekarenskými výrobkami. Predtým tu bola obuvnícka dielňa miestnych
zjednotených obuvníkov, ktorá je v súčasnosti prevádzkovaná v budove
bývalého obecného úradu na Apátskej ulici. Na Apátskej ulici bola otvorená
aj predajňa obuvi. Takto sa v obci otvorilo viacero predajní. Na námestí
otvorili galantériu a predajne iného spotrebného tovaru – nábytku, bicyklov,
motocyklov, televízorov, rádií a iného tovaru, krčmu, výčap v dome rodiny
Neubauerových. Posledný možno kvôli nedostatku miesta považovať iba za
bufet „na stojáka“, nie je vhodný na zábavu. Veľakrát sa hovorilo o tom, aby
Jednota postavila danej dobe vyhovujúce pohostinstvo, a v spojitosti s tým
peknú a priestrannú tanečnú sálu, čo sa však doteraz žiaľ ešte nezrealizovalo.
Túžbou mládeže je, aby mala vhodné miesto na zábavu. Tanečné zábavy sa
v súčasnosti konajú v kultúrnom dome.
(Zásobenie chlebom)

V obci je aj pekáreň. Tu si dávajú piecť chlieb tí, ktorí sú ešte
súkromnými hospodármi a dávajú mlieť obilie rodiny s mnohými deťmi, v

ktorých sa míňa viac chleba. Pekáreň pečie iba objednaný chlieb. Chlieb pre
obyvateľov je privážaný autom z Nových Zámkov v objednanom množstve.

