
                                   

1948 

(Csehszlovák kommunista párt hatalomátvétele) 

Ez az esztendő események egész sorozatával köszöntött be. A 

történelmi idők átalakulásának éve következett be, amit a dolgozó nép oly 

régen várt, végre rá virradt a szebb, boldogabb jövő hajnala. Felszabadult 

rabszolgaságából az évszázadok óta rabiga alatt szenvedő nép. Megszűnt 

hazánkban a kizsákmányolás. A hatalom a dolgozók kezébe került. 

1948-as év döntő csapást mért a feudalista rendszerre. Kiütötte az 

urak kezéből a hatalmat és a dolgozók kezébe adta annak irányítását. 

Megszünt az önkény uralom hazánkban. 

Február 25. fordulópont falunk életében. A Csehszlovák 

kommunista párt egy csapással véget vetett az országban lakó népek 

üldözésének. Egyenlő jogot kapott minden ajkú ember az országban.  

(Benes kórmány bukása) 

Egyenlő jogú állampolgárok lettek a magyar nemzetiségű lakósok is, 

akiknek a Benes uralom alatt semmire sem volt joguk. Nem voltak iskolái, 

szavazati joga, sőt mitöbb, a sovinizmus oly erősen éreztette hatását 

a magyar kisebbség között, hogy beszélni sem volt szabad magyarul. 

Határtalan gyülölet a magyarok és németek iránt oly méreteket öltött, hogy 

aki a vonatban vagy más nyilvános helyen magyarul mert beszélni, azt 

hallgatásra szólították fel, vagy dunántúlra „Maďari za Dunaj” jelszavukkal 

adták tudtul, hogy  gyülölik a magyarokat. Ha valaki szembe mert szállni 

velük, arra is vetemedtek, hogy tettleg is bántalmazták. Hiába tett panaszt a 

sértett, senki sem törődött vele, sőt a lincselőt pártolták meg a szlovák társai. 

A prágai Benes kórmány programjába vete mindjárt a háború 

befejezése után (1945-ben), hogy a németeket és magyarokat likvidálja. 

Kiköltözteti az őshazába. Azért rendelte el a magyarok áttelepítését. 

(Felszabadulás az imperialista hatalom alól) 

Ütött a felszabadulás órája. Az agyonzaklatott, meghurcolt magyar 

nép fellélegzett végre. Megszabadult a lidércnyomás alól, amely három éven 

át kínozta. A kommunista párt és kórmánya egy csapással véget vetett 

a rémuralomnak. Megyszűntették a deportálásokat. Az elhurcoltakat, akiket 

a német lakta észak csehországba szállítottak, vissza szállították őket 

otthonaikba. Megkezdődött a békés alkotó munka. A komunista párt és 

kórmánya bebizonyította, hogy igenis lehet békésen élni és szocializmust 



                                   

építeni vegyes nemzetiségű országban is, ahol minden állampolgár egyenlő 

szabadságban él honfi társaival. 

(Egyházi iskolák államosítása) 

Ebben az évben történt meg községünkben az iskola államosítása. 

A kiskéri iskola már kezdettől fogva állami volt csupán a nagykéri iskolák 

voltak egyházi vezetés alatt 1948-ig. A következő évben megnyilt újra 

a magyar nyelvű iskola is. 

(Községünk nevének változtatásai) 

Június 11-én kelt határozat értelmében községünk új nevet kapott. 

Az első csehszlovák állam megalakulásakor „Veľký Kýr”  nevet kapott, ami 

azt jelenti, hogy Nagy Kér, most 1948. VI. 11. óta pedig „Milanovce”. 

Községünknek a század fordulón már többször váltóztatták nevét. 

Nagykér, Nyitranagykér, Nyitrakér, Veľký Kýr, Milanovce. Hogy a falu 

keletkezésének idejében vagy a későbbi elmult századok alatt (150 éves 

török uralom alatt) mi volt a neve, arról feljegyzések nem maradtak 

számunkra. 

(Halálos baleset) 

Halálos baleset történt május 5-én az országút mentén lévő Cseri 

féle kocsma előtt. Szabó Vendel kisbíró a teher autón egy üres boroshordón 

ült. Az autó sofőrje hirtelen rákapcsolt s a rántás következtében a hátul ülő 

Szabó Vendel hanyatt esett az országútra. Nyakcsigolya törést szenvedett és 

a helyszínen meghalt. A nevezett az első világháborúban sokáig orosz 

fogságban volt, utánna pedig a község kisbírója volt két évtizeden át, majd 

a helyi tűzoltó testületnek hosszú időn át aktív tagja. 


