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(Új tanácselnök) 
A helyi nemzeti bizottságban új vezető funcionáriusok cseréltek 

helyet. Smar Mihály lemondott elnöki tisztségéről bánov-i (Bánkeszi) lakós 
volt. Helyette a tanácstestület Dojcsán Miklós helybeli lakóst választotta 
meg a helyi nemzeti bizottság élére tanácselnöknek. 

(A község határának felmérése, ellenőrzése) 
Tavasszal megkezdődött a község határának felmérése, úgyszintén 

a háztelkek és kertek felmérése is. A már az egységes földműves szövetkezet 
kezelésében lévő földterület nem volt felmérve, mivel annak földterületét 
saját maguk tartják nyilván. A felmérésnek az volt a célja, hog megállapítást 
nyerjen, ki az egyes használója a még magánkézben levő földterületeknek, 
hogy az adó és beszolgáltatási kötelezettségek megfelelnek-e az eddigi 
kiszabás szerint. A felmérés után minden magángazdálkodó és földterületet 
használó a megállapított földjéről „Výmer”-t (végzést) kapott, amely 
megállapítás szerint köteles volt az állammal szembeni kötelességet maradék 
nélkül teljesíteni. Ez előtt úgy volt, hogy sokan eltitkolták, illetve nem 
jelentették be a községi tanácsnál, hogy művelési területükben változás volt 
– csökkent vagy szaporodott a földterület, miáltal viták és elégedetlenségek 
keletkeztek azok részéről, akiknek a használt földek után magas volt az 
adójuk és a beadási kötelezettségük, és nem használtak annyi hektárt, 
amennyi a nevükre volt írva, ellenben azok hallgattak, akik többet használtak 
és a járulékot a több föld után más fizette helyettük. A földek felmérését 
a Nové Zámky-i geodézia és kartográfia végezte. A felmérés három hónapig 
tartott. Ekkorra lettek felmérve illetve leellenőrizve a szőllők és a beültetett 
szőllőtőke területek is. Az ellenőrzésnél a földmérők mellett két bizalmi 
ember volt beosztva: Labai Lajos magángazdálkodó és Dojcsán János 
nyugdíjas vasutas. A kataszteri kimutatás szerint községünk földterülete 
2141 ha. 

(A kiskéri Jednota élelmiszerüzlet megnyitása) 
Mivel a községben csak egy élelmiszerüzlet van, szükséges volt még 

egy másik üzletnek a felállítása, ezért a kiskéren levő Horváth-féle házban a 
„Jednota“ új üzletet nyitott. Kiskér lakóssága ezelőtt üzlet nélkül volt. Napi 
szükségletét az egyetlen üzletben kényszerült bevásárolni. Ez az egy bolt 
nem volt képes a vevőket kellőképpen kiszolgálni. Nagy volt a torlódás 



 

a reggeli órákban a sorba állásnál – kifakadások voltak a türelmetlen 
várakozó asszonyok között – pláne a nyári időben, amikor a legtöbb a munka 
és órák hosszat kellet várni, amíg rá került a sor. A reggel érkező tejes 
autóra, a kenyérre, amíg megvásárolhatta a háziaszony és hogy főzni is 
kellett – a gyerkeknek a reggelihez a tej csak tíz óra felé került haza, ha 
hozzá adjuk azt is, hogy a tej sokszor kilenc óra felé futott be. Most aztán ez 
a probléma is megoldódott, mert két üzlet áll a vásárlók rendelkezésére – 
nincsen az a nagy torlódás az üzlet előtt. 

Ugyancsak felállított a „Jednota“ (ez a Jednota a volt fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet helyében alakult) a kiskéri hídnál egy bufetot (büfé) 
az ottani iskolával szemben. 

(Rendkívüli időjárás) 
Júniusban aratás előtt az egyik szombati nap délutánján óriási 

szélvihar keletkezett. A sötét, fekete felhők pillanatok alatt elborították az 
eget. Az óriási orkán felkavarta a port úgy, hogy látni nem lehetett. 
Mennydörgő villám hasított végig a falu felett. A hirtelen támadt vihar 
a határban rekedt embereket az állatokkal megállásra kényszerítette, mert 
a szörnyű vihar óriási erővel tombolt, lehetetlen volt az előre jutás. 
A takarmánnyal megrakott szekereket felborította. Az állatok remegve 
menekültek a szélvihar elől. Ebben a nagy szélviharban igen sok házról 
ledobálta a cserepeket, kazlakat, boglyákat felforgatott és messze hordta el 
toronymagasságba felcsapva. Egyszerre csak megeredt a szakadó eső kisebb 
dió nagyságú jéggel, amely kb. 10-12 percig tartott. A jég a vihar 
következtében olyan erővel hullott, hogy az udvaron rekedt baromfit 
agyonverte, sőt a palatetős házakat is erősen megrongálta. Patakokban folyt 
a víz az utcákon; a szőllőhegy egyes lakóinak óljait a hirtelen letóduló víz 
magával ragadta. Az apró szárnyasok ezreit ragadta magával a hegyről 
lerohanó szennyes áradat. A vihar nyomában, - amely északnyugati irányból 
jött – a sűrű jégeső nagy pusztítást vitt véghez. Az alsó hegyi szőllőben 
keresztül a juhász hegyen, csapás és pereseken az aratás előtt éredésben lévő 
gabonatermést teljesen elpusztította. A gabona teljesen le volt tarolva, egy 
szem sem maradt a kalászokban. 

Az előző katasztrofális idő (amint azt fenntebb leírtam) szombaton 
volt. Másnap vasárnap délután három óra tájban újra megismétlődött a vihar, 
ugyancsak jégesővel tört ki. A szélvész a határban és ahol az útjába került, 
évtizedes nyárfákat fordított ki tövestől. Az előző napon a vihar által 
megrongált házakról még több cserepet dobált le, betetőzte az előző nap 
pusztító munkáját. A legtöbb, sőt talán egyetlen gazdálkodónak sem volt 
a terménye és szőllője jégkár ellen biztosítva, s így aztán saját kárukat 



 

vallották, mert kártérítést nem kaptak. 


	1957
	(Új tanácselnök)
	(A község határának felmérése, ellenőrzése)
	(A kiskéri Jednota élelmiszerüzlet megnyitása)
	(Rendkívüli időjárás)


