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(Nyitra folyó kiáradása) 
A tavaszi hóolvadás a hegyekben olyan hirtelen jött, hogy a Nyitra 

folyó átszakította a gátat és a víztömeg elborította a túllátokat. Betört az 
alacsonyabb fekvésű lakóházakba is. A malom utcai házak is vízzel lettek 
elborítva. Több ház a nedvességtől összedőlt vagy ki kellett üríteni, mert az 
összeomlás veszélyeztette. 

Az árvíz katasztrófát az idézte elő, hogy a folyó medre fenékig volt 
fagyva és hirtelen olvadás következtében nem tudott lefolyni. A folyót 
a felső Nyitra felőli szakaszról elkezdték repülőgépekről felrobbantani és a 
felszakadozott jégtáblák eltorlaszolták a medret, s ennek következtében az 
elszigetelt víz széjjel terjedt. Ugyancsak a Cétényke is kiáradt. Sok szó esett 
már a Cétényke szabályozásáról, okulván az évről-évre megismétlődő óriási 
vízkárokon, sajnos ezideig sem történtek lépések, hogy a sebes és kanyargós 
Céténykét kiszabályozzák. Nagy vízáradáskor a belső határt csaknem az 
egészet víz alá boritja az iszapos víz és ezáltal a réti szénát elértékteleníti, 
a szántó földek talajáról elhordja a termőföldet, sok helyen ilyenkor 
a pocsolyákban a szúnyogok és férgek vernek tanyát. 

(Talajmenti fagyok) 
Május közép táján erős talajmenti fagyok voltak. A szőllőtermésben 

óriási károkat okozott. A szőllő termés 80%-ban tönkrement. Ott, ahol sík 
terepen vonult végig a fagyhullám, ott teljesen lefagytak a gyenge hajtások. 
Később a tőke fejek kihajtottak, de termést nem hoztak. A gyümölcsösökben 
is nagy károkat okozott a talajmenti fagy, különösen a barack és a dió 
termést pusztította el. Gabonában és a kukorica termésben átlagtermés volt. 
A nyári hónapokban elég csapadék volt és a cukorrépa termés is kielégítő 
eredményt hozott. A cukorrépa ásása és beszállítása nehezen ment, mert 
a sok esőzés miatt a talaj felázott és nagyon megnehezítette a répa kiszedését 
és a gyárba való elszállítást is. 

(Cétényke áradása) 
Sarjú kaszáláskor a Cétényke vize a magas vízállás miatt kilépett 

a medréből és a vőcök megteltek vízzel. A sarjút még idejében sikerült 
megmenteni – kiszállítani a partosabb helyekre. 

Ezekben az években bő termés volt úgy szénából, valamint 
sarjútermésből, úgyhogy a marhaállomány el volt látva a télre bőséges 



 

zöldtakarmánnyal. 
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