HISTORICKÉ ZDROJE
Nachádza sa tu katolícky kostol sv. Martina biskupa je renesančný z roku 1626, v roku
1779 - 1815 bol zatvorený pre veľké statické poruchy, opravený až v roku 1815. Je jednoloďový s
polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutého valenou klenbou s lunetami, loď a sakristia
majú rovný strop. Južná predsieň je zaklenutá pruskou klenbou západná predstavaná veža má
štítkovú atiku. Sedlová strecha je so sanktusníkom. Okolo kostola sa nachádza cintorín, ktorý je
obohnaný múrom. Hlavný oltár je pseudogotický, uprostred sa nachádza socha sv. Martina
biskupa, po stranách sú sochy Ježiša a P. Márie z roku 1909. Bočný oltár sv. Martina biskupa je
renesančný z roku 1635. Uprostred stĺpovej architektúry s ornamentikou (tzv. bešlagwerk) s
ovocnými girlandami a serafínskymi hlavičkami, je obraz poslednej večere a štyri polia s
obrazmi štyroch evanjelistov. Na nadstavci je obraz Kalvárie, na predele obraz sv. Martina
biskupa a Alžbety vdovy. Oltár sv. Martina slúžil do roku 1909 ako hlavný oltár. Na predele s
nápisom sú tri samostatné výklenky, v prostrednom sa nachádza socha P. Márie s Ježiškom, po
stranách socha sv. Petra apošt. V treťom chýba socha sv. Pavla. V nadstavci vo výklenku je
socha Salvatora, zakončenie nadstavca tvoril chýbajúci obraz sv. Martina, Betlehem a socha
Resurrexit od Š. Baču, súčasného rezbára. Cínový tanier pochádza z roku 1669. Zvony sú zo
17.stor. v sakristii je reliéf sv. Rozálie, barokový z konca 18.stor., drevorezba. Na cintoríne okolo
kostola je náhrobný kameň z roku 1755.
V roku 1876 sa v obci narodil Štefan Petróczy, významný priekopník v konštrukcii
vrtuľníkov, pôsobiaci v Rakúsku. Zomrel v roku 1957 v Budapešti.
Druhou stavebnou pamiatkou je barokový kaštieľ zo začiatku 19. storočia. V roku
1815 Zuzana a Klára Petróczy vyznačili miesto pre kaštieľ na pozemku Alojza Petróczyho. Tu sa
narodil aj spomínaný Štefan Petróczy. Je to dvojpodlažná budova obdĺžneho pôdorysu so
stredným rizalitom a manzardovou strechou. Fasády sú členené pilastrami a rustikou. V
miestnostiach sú valené a pruské klenby, na poschodí sú rovné stropy. V záhrade je letný
pavilón s pavlačou a drevenou nadstavbou z konca 19.stor. Neskôr bola v budove kaštieľa
zriadená škola, ktorá tam sídli dodnes. Zrekonštruovaná bola v roku 1990.

