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(Prevzatie moci Komunistickou stranou Československa) 

 Tento rok začal s celým radom udalostí. Nastal rok historických 

zmien, ktoré boli pracujúcim ľudom tak dlho očakávané, konečne svitlo na 

krajšiu, šťastnejšiu budúcnosť. Ľud, ktorý bol po dlhé stáročia zotročený, sa 

oslobodil. V našej vlasti nastal koniec vykorisťovania. Moc sa dostala do rúk 

pracujúcich. 

 Rok 1948 znamenal koniec feudálneho systému. Riadenie moci 

prešlo z rúk pánov do rúk pracujúcich.  V našej vlasti sa zrušil despotizmus. 

 25. február znamenal v živote našej obce prevrat. Komunistická 

strana Československa rázom ukončila prenasledovanie národov žijúcich 

v našej krajine. Každý človek bez ohľadu na materinský jazyk dostal 

rovnaké práva.  

(Pád Benešovej vlády) 

 Štátnymi občanmi s rovnakými právami sa stali aj občania 

s maďarskou národnosťou, ktorí počas Benešovej vlády nemali právo na nič. 

Nemali školy, volebné právo, dokonca mal šovinizmus taký silný vplyv 

medzi maďarskou menšinou, že ani rozprávať nesmeli po maďarsky. 

Nesmierna nenávisť voči Maďarom a Nemcom nadobudla také rozmery, že 

kto sa opovážil vo vlaku alebo na inom verejnom mieste rozprávať po 

maďarsky, toho vyzvali na mlčanie, alebo mu heslom „Maďari za Dunaj“ 

dali najavo, že nenávidia Maďarov. Toho, kto sa im opovážil vzoprieť, 

ublížili aj fyzicky. Márne sa sťažoval, nikto sa s tým nezaoberal, dokonca sa 

slovenskí občania zastávali lynčujúceho. 

 Pražská Benešova vláda mala vo svojom programe vytýčenú po 

ukončení vojny (1945) likvidáciu Nemcov a Maďarov. Chcela ich 

vysťahovať do pravlasti. Za týmto účelom nariadila presídlenie Maďarov. 

(Oslobodenie spod imperialistickej moci) 

 Nastala hodina oslobodenia. Potrápený, povláčený maďarský národ 

si mohol konečne vydýchnuť. Zbavil sa nočnej mory, ktorá ho trýznila počas 

troch rokov. Komunistická strana a vláda rázom ukončila krutovládu. Zrušili 

deportácie. Odvlečených, ktorých odviezli do Nemcami obývaného 

severného Česka, priviezli späť do svojich domovov. Začala sa pokojná 

tvorivá práca. Komunistická strana a vláda dokázala, že sa dá žiť v mieri 

a budovať socializmus aj v krajine s viacerými národmi, v ktorej žije každý 

občan slobodne spolu so svojimi krajanmi. 



 

(Zoštátnenie cirkevných škôl) 

 V tomto roku sa v našej obci zoštátnili školy. Malokýrska škola bola 

už od začiatku štátna, iba veľkokýrske školy boli pod vedením cirkvi do 

roku 1948. V nasledujúcom roku sa opäť otvorila škola s maďarským 

vyučovacím jazykom. 

(Zmeny názvu obce) 

 V zmysle uznesenia z 11. júna dostala naša obec nový názov. Pri 

vzniku prvej Československej republiky dostala názov Veľký Kýr a od 

11.6.1948 bola premenovaná na Milanovce. 

 Názov obce bol na prelome storočí viackrát zmenený: Nagykér, 

Nyitranagykér, Nyitrakér, Veľký Kýr, Milanovce. O názve obce v čase jej 

vzniku a v nasledujúcich storočiach (počas 150 ročnej tureckej okupácie) 

nezostali písomné zmienky. 

(Smrteľná nehoda) 

 5. mája sa na hlavnej ceste pred Cseri krčmou stala smrteľná nehoda. 

Obecný bubeník Vendelín Szabó sedel na prázdnom sude na nákladnom 

aute.  Šofér auta náhle zrýchlil a vzadu sediaci Vendelín Szabó padol 

v dôsledku trhnutia na cestu na chrbát. Zlomil si krčný stavec a na mieste 

zomrel. Menovaný bol počas prvej svetovej vojny dlho v ruskom zajatí, 

neskôr bol dve desaťročia obecným bubeníkom, a následne dlhé roky 

aktívnym členom miestneho hasičského zboru. 

 


