
 

1950 

(Magyar nyelvű alapfokú középiskola) 
Szeptember 1-től megnyílt Komját községben a magyar középfokú 

iskola, majd egy év mulva vissza lett helyezve Milanovce-ra. Az alapfokú 
középiskola igazgatójává Tretaj Gézát nevezték ki. Az iskolát nemcsak 
a helybeli tanulók látogatták, hanem a szomszédos Berencs községből is 
szép számmal jártak. A vidéki tanulók száma évről – évre emelkedett, mivel 
a környéken ilyen közép alapfokú iskola ezideig még nincs. 

(Nagy Lajos plébános halála) 
Február 5-én az esti órákban váratlanul meghalt szívbénulás 

következtében Nagy Lajos érseki tanácsos-plébános. Nagy Lajos 1919. 
április 15-től 1950. február 5-ig volt községünk lelkipásztora. 31 éves 
plébánossága alatt sokban hozzájárult úgy az egyházközség, valamint a falu 
fejlesztéséhez. Az ő nevéhez fűződik az első világháború alatt leszerelt 
harangok helyett felszerelt új harangok beszerzése, a templomtér bekerítése 
és fákkal való kiültetése, a templom újrafestése és külső renoválása, 
a temetői kápolna festése és külső rendbehozatala, az egyik temető 
körülkerítése, az emeletes iskola építése, a plébánia rendbe hozatala, 
a templom tetőzete és a plébánia tetőzetének palával való befedése, 
a kultúrház megépítése. A temetőben felállított új kőkereszt, stb. Temetésén 
részt vett az egész falu és a környék lakossága, nagyszámú papság kisérte 
utolsó útjára. Holttestét a templomban ravatalozták fel, három napon át 
jöttek a hívei búcsút venni és imádkozni lelkipásztorukért. A rekviemes 
misét és a temetési szertartást a Surányi kerületi esperes végezte nagy papi 
segédlettel. A gyászszertartás után a koporsót hat pap kivitte a templom 
előtti térre, ahol elbúcsúztatták hiveitől. A koporsót autóra helyezték és 
a temetői kápolna előtt még egyszer beszentelték, majd visszahelyezték 
a halottszállító autóba. A hivek hangos zokogása közben elszállították őt 
szülőfalujába, Pozsonyeperjesre (Jahodovára), ahol édesanyja mellé 
helyezték örök nyugalomra. 

 

(Dian Dénes plébánossá való kinevezése) 
Nagy Lajos plébános halála után Dian Dénes surányi káplánt küldték 

hozzánk adminisztrátori minőségben ideiglenesen lelkipásztornak, majd egy 
év mulva őt nevezte ki püspöke plébánosnak. A fiatal pap csakhamar 



 

megnyerte a hívek bizalmát, szeretetét. Buzgósága nem ismert határt. 
Minden igyekezete volt, hogy hivatását maradéktalanul lássa el. Sorra járta 
a betegeket, lelki vigaszt csepegtetett a csüggedőkbe, tanította, oktatta híveit, 
ellátta jó tanáccsal a rossz útra tévedt fiatalokat. Nagy buzgósággal fogott 
hozzá a templom szebbé varázsolásához. 

A plébánia elfoglalásának első éveiben merész vállalkozásba fogott. 
Új szószéket csináltatott, áldoztató rácsot, stációkat, új oltárt szereltetett 
a templomba. Szent József szobrot állíttatott, villany világítást kibővítette, 
a kórust kibővítette, templomot újrafestette, az orgonát kijavítatta és villany 
fújtatóval szereltette fel, majd a templomot két oldalhajóval kibővítette. 
A templom mögötti parkban lurdi barlangot csináltatott és virágos kertté 
alakította át. Rendbe hozatta a templom külső vakolatát, a kórusra külön 
feljárást és kis raktárhelyiséget csináltatott (azelőtt a kórusra a templomból 
lehetett feljárni). Rendbe hozatta a plébánia épületét, átalakításokkal – 
fürdőszoba, WC. 

(Bende Tivadar a község plébánosa.) 
Ezen nagy pénzösszegbe kerülő munkálatokhoz a hívek áldozat 

kézsége segítette. Mindenki hozzájárult pénzadománnyal és egyéb segítő 
kézségével – fuvarozás, munka stb. – a templom szebbé tételéhez. 1960. 
november 27-én áthelyezték Tallósra (Tomašíkovo), helyébe Bende Tivadar 
került plébánosnak. 
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