
 

1957 

(Nový predseda výboru) 

 Na miestnom národnom výbore si vymenili miesta noví vedúci 

funkcionári. Michal Smar (obyvateľ Bánova) odstúpil z funkcie predsedu. 

Namiesto neho bol na čelo miestneho národného výboru zvolený miestny 

obyvateľ Mikuláš Dojcsán. 

(Vymeranie, kontrola hraníc obce) 

 Na jar sa začalo vymeranie hraníc obce, ako aj domových parciel a 

záhrad. Pozemky, ktoré už boli vo vlastníctve jednotného roľníckeho 

družstva, ešte neboli vymerané, keďže o plochách týchto pozemkov vedie 

evidenciu samotné družstvo. Cieľom vymerania bolo zistiť, kto používa 

pozemky, ktoré sú ešte v súkromných rukách, či sú dane a iné povinné 

platby v súlade s doterajšou výmerou. Po vymeraní dostal každý súkromný 

roľník a osoba využívajúca pozemok o zistenom pozemku „Výmer“, na 

základe ktorého bol povinný splniť svoju povinnosť voči štátu. Predtým to 

bolo tak, že viacerí zatajili, respektíve nenahlásili obecnému výboru zmenu - 

zníženie alebo zvýšenie plochy svojho pozemku, v dôsledku čoho vznikali 

spory a nespokojnosť na strane tých, ktorí platili vysoké dane za pozemok, 

pričom nevyužívali toľko hektárov, koľko bolo napísaných na ich meno, 

naproti tomu tí, ktorí využívali viac plochy a dane za nich platili iní, mlčali. 

Pozemky vymeral Úrad geodézie a kartografie v Nových Zámkoch. 

Vymeranie trvalo tri mesiace. Na vtedy boli vymerané, respektíve 

skontrolované aj vinohrady a zasadené vinohradnícke pozemky. Počas 

kontroly boli popri zememeračoch pridelené dve dôverné osoby: Ľudovít 

Labai súkromný roľník a Ján Dojcsán železničiar v dôchodku. Podľa 

katastrálneho výkazu má naša obec plochu 2141 ha.  

(Otvorenie malokýrskej predajne potravín Jednota) 

 Keďže v obci je iba jedna predajňa potravín, bolo potrebné otvoriť 

nový obchod, preto v Malom Kýre v niekdajšom dome rodiny Horváthových 

otvorila „Jednota“ novú predajňu. Obyvatelia Malého Kýru boli predtým bez 

obchodu. Svoje každodenné potreby museli nakupovať v jedinom obchode. 

Táto jediná predajňa nevedela dostatočne obslúžiť zákazníkov.  V ranných 

hodinách vznikali dlhé rady a medzi netrpezlivo vyčkávajúcimi ženami 

vypukli hádky - najmä v lete, kedy bolo najviac práce a dlhé hodiny museli 

čakať, kým na ne prišiel rad. Čakanie na mliekarenské auto, na chlieb, kým 

mohla gazdiná nakúpiť a musela aj navariť - deťom sa mlieko k raňajkám 



 

dostalo domov až okolo desiatej, ak zohľadníme aj to, že mlieko často krát 

dorazilo až okolo deviatej. Teraz sa vyriešil aj tento problém, lebo 

zákazníkom sú k dispozícii dve predajne, pred ktorými už nie sú dlhé rady. 

 „Jednota“ (ktorá vznikla namiesto bývalého spotrebného 

a predajného družstva) taktiež otvorila pri malokýrskom moste oproti 

tamojšej škole bufet. 

(Mimoriadne počasie) 

 V júni jedného sobotňajšieho dňa popoludní vznikla pred žatvou 

obrovská víchrica. Tmavé, čierne mraky v okamihu zakryli oblohu. 

Obrovská víchrica tak rozvírila prach, že sa nedalo nič vidieť. Nad obcou 

udrel ohromujúci blesk. Náhle vzniknutá búrka donútila ľudí a zvieratá 

v chotári, aby sa zastavili, lebo strašná búrka zúrila takou obrovskou silou, 

že nebolo možné napredovať. Prevrátila vozy naložené krmivom. Trasúce sa 

zvieratá utekali pred víchricou. Vietor počas tejto veľkej víchrice na 

mnohých miestach strhol škridle, poprevracal stohy, kopy sena a odnášal ich 

vo veľkej výške. Zrazu sa spustil silný lejak s krúpami vo veľkosti orechov, 

ktorý trval cca 10-12 minút. Krúpy v dôsledku búrky padali takou silou, že 

zabili hydinu uviaznutú na dvore, a silno poškodili aj domy s bridlicovou 

strechou. Na uliciach tiekla voda v potokoch, náhle sa valiaca voda odniesla 

aj niektoré chlievy vo vinohradoch. Príval špinavej vody strhol so sebou 

tisíce drobných operencov. Po hustom krupobití, ktoré prišlo zo 

severozápadu, zostala obrovská spúšť. V dolných vinohradoch, v lánoch 

Csapás a Peres úplne zničilo zrejúcu úrodu obilia. Obilie bolo zničené, 

v klasoch nezostalo nič. 

 Vyššie opísané katastrofálne počasie bolo v sobotu. Na druhý deň 

v nedeľu, okolo tretej hodiny sa búrka zopakovala, začala taktiež 

krupobitím. Víchor v chotári, a kde sa mu dostali do cesty, vyvrátil 

desaťročné topole aj s koreňmi. Z domov poškodených predošlý deň 

pozhadzoval ešte viac škridiel, zavŕšil ničivú prácu predošlého dňa. Väčšina, 

dokonca ani jeden roľník nemal svoju úrodu poistenú proti krupobitiu, tým 

pádom nikto nedostal odškodnenie. 


