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Tisztelt Szõdligeti Polgárok!
Szõdliget 55 éves!
Sokféle gondolatot indít el bennem ez a kijelentés. Legyünk kissé hivatalosak, és pontosítsuk a
tényt, Szõdliget 1950-ben
lett önálló település.
A hely azonban, az itt
élõk közössége, sokkal régebbi idõkre tekint vissza.
A szüleim házán három
évvel ezelõtt javították a
tetõt. A cserepeket leszedték, a tetõ léceket lecserélték. Ekkor vettem észre
az egyik fa gerendába bevésett dátumot, 1927.
Érdekes idõgép indult

el ekkor. 1927-ben még
nem is épült meg a templom... Egy-két ház jelezte
„Szõdliget-telep“ helyét.
Ezek a házak is, többnyire
a Vasúti fasoron, az Attila
utcában, a késõbbi templom körül, a piac-téren
épültek.
Tekerjük még egy kicsit
visszafelé az idõkereket.
Az elsõ Magyarországon
létesült vasút vonal áthalad Szõdligeten. Ez 1847ben történt. Azt „mesélik“, Petõfi Sándor is az
utasok között volt. Lehet... Egy azonban biztos,
gyönyörû, lelkesítõ versét
ez az új kori csoda ihlette
„... Száz vasutat, ezeret!
Csináljatok,
csináljatok!...“
A vasúti megállót a mai
napig Szõd-Szõdligetnek
nevezik, jelezve ezzel is a
két község összetartozását.
Az is tény, hogy Magyarországon elõször Szõdliget és Göd között vezették be kísérlet képen, a
jobb oldali autóközleke-

dést. Addig ugyanis angol
mintára, a bal oldali közlekedés volt érvényben.
...Mennyi mindenben
voltunk az elsõk!
Óriási dolog volt a villamosítás, a víz, a csatorna,
a telefon, a gáz beruházások. Mindezzel messze
megelõzve a környékbeli
településeket. Soha nem
az volt a mérce „milye van
a szomszédnak“. Szükség
volt rá, és az itt élõk elõteremtették.
Látványos és fontos
elõrelépés
volt
az
„Újtelep“ kialakulása, ez a
településrész a Dunai-fasor és a „rét“ között terül
el. Érdekes módon a
„anya-település“-rõl,
Szõdrõl áttelepülõ emberek találtak itt új otthonra
a 60-as években.
Az ötvenes években
építette a község az Általános Iskolát, a Mûvelõdési
Házat.
Emlékszem gyerekként
csodáltuk a Dunai-fasor
szélesítését, az út két oldalán sorfalat álló évszá-

zados nyárfák halálát,
ahogy lendültek a teknõvájó cigányok baltái. A fejlõdés - úgy tûnik pusztítással is jár. Nem
volt mit tenni. Az autóknak kellett a hely.
Arra is emlékszem,
hogy napokig csodáltuk
az újkori történelem erõgépeit, ahogy a mai Mátyás király útján, a földútból aszfaltos utat készítenek.
Szõdliget a környezõ
településekhez mérten is
egyre vonzóbb lakóhely
lett. Ennek a szükségletnek esett áldozatul a valamikor barackos, hogy az
egykori gyümölcsös helyét átvegye egy újabb lakóterület, amely elnevezésében õrzi a valamikori
sárgabarack illatát, a község pedig, címerében a
barackfa csodálatos és
egyedül álló virágát. Az
igények által diktált, egyre
gyorsuló ütemû fejlõdés
vált egyre inkább jellemzõvé. Az általános iskola
jelentõs mértékû bõvíté-

se, az óvoda újabb és
újabb átalakítása, a parókia, a ravatalozó, az utak
aszfaltossá építése, szolgálati lakások építése, egészségház bõvítése, kábel hálózat létesítése, a közvilágítás bõvítése és korszerûsítése, mind-mind jelzik a
fejlõdést.
Maradt még tenni való.
A 2. sz. fõút mellet lévõ
területen egy új településrész van kialakulóban.
Közvetlenül mellette, Göd
irányába, a „málnás“ tulajdonosai is építkezni szeretnének. Itt van az
„örök“ feladat a Dunapart fejlesztése, az árvízvédelem évtizedes problémáinak megoldása. Az intézményeink nem megfelelõ elhelyezése által okozott problémák megoldása. Szükség van ipari, kereskedelmi, szolgáltató területek kialakítására. Számos utcánk nem rendelkezik még aszfaltborítással, belvíz elvezetéssel. Átalakításra vár a Szabadságtér. Lassan nem lehet biz-

tonságosan közlekedni a
vasúti átjáróban. Új otthont keres a polgármesteri hivatal, az egészségház,
a gondozási központ, a
mûvelõdési ház.
Szõdliget mind lakóit,
mind elhelyezkedését tekintve egy kivételesen jó
adottságú település. Így
van ez akkor is, ha területét nézve, a környék legkisebb települése. Lélekszámát tekintve azonban - a
városokat leszámítva - a
legnagyobb.
Ez lehet a garancia arra,
hogy Szõdliget, a környezetébõl
kiemelkedve,
mindig elöl járjon mindazon feladatok megoldásában, amit az itt élõk elvárnak a település vezetésétõl. Kérem Önöket,
hogy összefogással tegyünk meg mindent
Szõdliget további fejlõdéséért!
Boldog Születésnapot
Szõdliget!
2005. szeptember
Soós Gábor
polgármester

„SZÕDLIGETÉRT”
Emlékplakett kitüntetésben
részesültek

„SZÕDLIGET“ TELEP
elhelyezési terve
1911-bõl

1994. évben:
Gyenes János
Dr. Tesánszky Sándor
Tóth Géza (poszthumusz)
Pihaj István
1995. évben:
Czermann Lászlóné
Gebora László
Lendér Lajosné
Zsilinszky Vincéné
1998. évben:
Koltai Imre
Benkõ Gézáné
1999. évben:
Ónodi Szabó Mihály
Vitéz Vilmos
2000. évben:
Szöllõsi György
Sípos Bálint
2001. évben:
Czudar György (poszthumusz)
2002. évben:
Bányavári Péterné
2003. évben:
Fodor Margit
Ódodi Szabó Mihályné
2004. évben:
Czombos Gergelyné
Neer Imréné
2005. évben:
Paál Gyula
Starostka Stanislaw SDS

Birodalmi lovag Floch-Reyhersberg család
A Floch-család kiemelkedõ helyet foglal el a helyi történetírásban, mivel
tevékenységük a gazdasági élet szinte egészét felölelte; gazdaság, téglagyár, vízimalom, szeszgyár, erdõ, szántó, gyümölcsös is volt a birtokukban, saját magániskolát tartottak fent, sõt a
Szõd-Szõdliget vasútállomással szemben kocsmát,
mozit is üzemeltettek.
A család Német-Sziléziából származott. Nemességüket - az utódok emlékezete szerint - a harmincéves háború idején
szerezték. A „birodalmi“
lovagi címet a család tagjai a XX. századig viselték.
A magyarországi birtokaik egyrészt Heves vármegyében (Halma) voltak,
ahol
nemességeiket
1869-ben hirdették ki, és
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

dátum, az 1896. év. Ekkor
Ferenc József dr. lovag
Floch Reyhersberg Henrik
Jánosnak
a
Reyhersberg elõnév használatát engedélyezte.
A magyarországi Floch
család élete ezt követõen
birtokaik révén szorosan
összefonódott Szõd településsel. Õk látták vendégül a 1846. július 15-én a
szõdligeti indítóháznál az
elsõ, a fõvárosból Vácra
tartó vonat utasait. Henrik nyolcvanéves korában,
1904-ben
halt
meg
Szõdrákoson. Fia, Alfréd
1871-ben már Budapesten született és életét hazánkban élte le. Az õsökkel ellentétben nem hivatalnok, hanem gazdálkodó lett. Tanulmányokat
folytatott a budapesti és a
bonni egyetemen, - a jogi
fakultáson, itt doktorált
is. A magyaróvári gazdasá-

Puszta Szõd Rákos 1900-b
ban
megyében (Szõdön és
környékén), ahol két évvel késõbb 1871-ben került sor nemességük kihirdetésére.
A család tagjai közül
számosan álltak a Habsburg Birodalom szolgálatában. I. Floch-Reyhersberg József a XVII. század
második felében katonaként, II. József pedig
1794 táján Károly fõherceg hadi commissariusaként és udvari tanácsosaként tüntette ki magát.
1797-ben a Habsburg
császár a római szentbirodalmi lovag címet adományozta az egyes források
szerint ekkor még Edler
Herr von Floch nevû udvari tanácsosának.
II. Henrik János életének nagy részét már Magyarországon töltötte.
1863-ban pénzügyi tanácsos, 1869-ben Lónyai
Menyhért
pénzügyminiszter titkára lett.
Ferenc József császár
és királytól Floch Henrik
János jogtudor, magyar
királyi kincstári ügyészségi tanácsos, a gödöllõi
koronauradalom megszerzése körüli érdemei
elismerése gyanánt 1869ben megkapta a III. osztályú vaskorona rendet.
A Floch család életében a következõ fontos

gi akadémián is tanult. A
gazdálkodás terén annyira képzett volt, hogy gazdatiszt nélkül vezette
több mint ötven évig gazdaságát, melyet, Szõdrákos-csörögi gazdaságként nevesített.
Pest vármegye tiszteletbeli fõszolgabírája volt és
népjóléti megbízottként a
váci „rokkant iskolát“ is
támogatta. A váci járási
mezõgazdasági bizottságnak 1938-ig volt elnöke.
1904-tol tagja volt Pest
vármegye törvényhatóságának és igazgatósági tagja a vármegye gazdasági
egyesületének, valamint
az OMGEnak (Országos
Magyar Gazdasági Egyesület). A szõdi római katolikus elemi iskola iskolaszékének tagja, az állami
óvoda felügyelõ-bizottságának elnöke volt.
Mivel nem voltak törvényes örökösei, az elsõ világháborúban hõsi halált
halt sógora két hadiárva
lányát (Palkovics Béláné,
Szaplonczay Gáborné)
örökbe fogadta avval a
szándékkal, hogy õk veszik majd át a gazdaság
vezetését. A kertgazdaságot és gyümölcsöst a Kismajorban (a Dunánál)
Palkovicsnénak, annak leányának (Kubinyi Olivérné) a szõdrákosi belsõ
gazdaság jutott volna,

ahol már 1944 óta az aprómarha-tenyésztést maga vezette. Szaplonczayné
kapta volna a csörögi majort (ma Floch-puszta),
ahol disznó-, marha-, lótenyésztés folyt.
Saját
érdemeként
emelte ki Dr. FlochReyhersberg Alfréd, hogy
a cselédtörvényt megelõzõen már minden alkalmazottja részére biztosított szobából, konyhából,
kamrából és pincébõl álló lakást. A gazdaság
árammal történõ ellátását
követõen ezek a lakások
villamosítva lettek.
Alsógödön a templom
építésére ingyen telket
adományozott. Szõdön
1919-ben 7 hadirokkant,
árva, és özvegy részére
700 négyszögöles telket
ajándékozott. Floch Henrik János Szõdrákoson és
Gödön tégla- és cementlapgyárat mûködtetett. A
szõdrákosit 1869-ben alapította a „Szõdrákosi Téglagyár Társulat“, majd annak megszûnte után
1873-ban megvette a család. A téglagyár a Flochbirtokhoz tartozó Dunaparti Kismajorban saját
kikötõvel rendelkezett. A
gödi gyártelep 1900-ban
keletkezett. A gyártott termékek: kéztégla, géptégla, tetõcserép, burkolattégla, kúpcserép, kút- és
csatornatégla. A gyárak
területe Szõdrákoson kb.
100 hold, Gödön 50
hold. Az épületek: két
körkemence, téglaprésház gépházzal, irodaépület, lakóházak, szárítók. A
munkások száma 100 körül mozgott, akik közül
40-60 nõ volt. Évi termelési
kapacitás
Szõdrákoson 4-5 millió, Gödön 7-10 millió tégla volt.
A millenniumi építkezések idején a termékek
Budapesten és újpesten
kerültek értékesítésre.
1885-ben az országos
kiállításon nagy éremmel
lett kitüntetve a tégla- és
cementgyár. 1915-ben a
gyár veszteségessé vált, és
ezért felszámolták. 1924ben lebontották, helyette
szeszgyárat létesítettek
cukorrépa ún. diffúziós,
ill. rapid eljárással történõ feldolgozására, de alkalmas volt más mezõgazdasági keményítõtartalmú anyagok (pl. burgonya) feldolgozására is. Dr.
Floch a saját birtokán termesztett növényeket vette alapul, a melléktermékek az állatai számára táplálékul szolgáltak. A
szeszgyár 1925 és 1961
között üzemelt, megszûnése után helyét a Váci
Motor- és Gépjavító Vállalat foglalta el.
Mind Henrik János,

Szõdrákos-ccsörögi gazdaság
mind pedig Alfréd saját
erejére támaszkodva kezdeményezte az alapfokú
oktatás fejlesztését. 1880.
május 23-án Henrik bejelentette, hogy állami iskolát alapított birtokán,
amit azonban a szõdi iskolaszék elutasított. A
megindított vizsgálat során kiderült, hogy 18 tanköteles diák volt csupán
(tizenhárom éven felüli 1
fõ, gödi 1 fõ, izraelita 4
fõ, református 3 fõ, római
katolikus 9 fõ), a tanító
pedig nem rendelkezett
oklevéllel.
Alfréd
Szõdrákoson 1910-ben a
téglagyári ispán lakását öt
tantermes iskolának alakította át, amely mellett
tanítói lakást is berendezett. 1919-ig folyt itt tanítás, ugyanis az 1920-ban
megszûnt téglagyár elbocsátott munkásai elköltöztek és az iskola elnéptelenedett.
A család birtokainak kiterjedése 1883-ban a
Szõdrákos-pataktól
északra Csörög puszta,
délre Szõdrákos-puszta.
Szõdliget jelenlegi belterülete 1912-ben még
Csörög-pusztaként szerepelt.
Két új település megszületésében
játszott
Floch-Reyhersberg Alfréd
tevékeny szerepet: területeinek egy részét felparcelláztatta, ennek eredményeképpen született,
jött létre Alsó-göd és
Szõdliget.
1910-ben
Alfréd parcelláztatta a
szõdi vasúti megálló és a
szõdrákosi
malomtól
(kettes számú fõközlekedési út mellett) északra a
váci határig terjedõ birtokát, ez lett Szõdliget telep. 1910-1912-ben épültek az elsõ házak, de a dinamikus fejlõdést megakadályozta a világháború. A telkek értékesítésével a Szõdliget Parcellázó
Rt. foglalkozott (Bp., V.
ker. Lipót krt. 29. 1. em.).
1945-ben kb. 10 kat. holdat parcelláztak Szõdliget
mellett az országút déli
részén. Itt 150 négyszögöles ingyen házhelyet
kaptak a régi alkalmazottak.
1935-tõl Floch Henrik
mozit üzemeltetett a

Szõd-Szõdliget vasútállomásnál. 1945-ben az alábbi alkalmazottai voltak a
gazdaságnak: Timon Andorné (szeszgyári könyvelõ), Nacllrak Jakab
(gazdasági ispán), Barna
István (kocsis), ifj. Szabó
János (kocsis), Horváth
András (kertész), Dacsor
Sándor (kertész), Szabó
József (kocsis), Drdán István
(kertészsegéd),
Pöstény István, Pasztorális Dezsõ (gépészkovács), Dömény József
(kocsis), Petõ István (kocsis), Dömény Béni (kocsis), Greskó József (vincellér), Néh. Zsidek Pál
(elsõbéres, kegydíjas),
Néh. Szabó Opál (kegydíjas).
Szõdliget 1950-tõl szakadt el közigazgatásilag
az anyaközségtõl, Szõdtõl.
Floch Alfréd birtoka:
Területe 1280 hold,
ebbõl kert és beltelek
100, szántó 517, kaszáló
122, legelõ 385, erdõ
120, szõlõ 20, dohány 60
hold, cukorrépa 20 hold.
Lóállomány 22 db, marhaállomány 150-170 db.
Napi tejtermelés 350-450
liter, melyet Budapesten
és saját gödi nyaralótele-

pén értékesített. Borszõlõfajok ezerjó, kövidinka,
olasz rizling. A 3 holdnyi
gyümölcsös szélmotoros
vízvezetékkel van ellátva.
A szõdrákosi és gödi téglagyára 15 millió évi termelõképességgel bírt. A
munkaerõ helyben lett
toborozva,
férfiaknak
120-250, nõknek 80-180
fillért fizetett naponta.
A család címerének leírása:
Kék mezõben ágaskodó, ezüst oroszlán, amely
mindkét elsõ lábán egyegy fehér liliomot tart. A
két sisakdísz: 1. A pajzsbeli oroszlán növekvõen,
2. Nyílt fekete sasszárny.
Takarók: kék-ezüst.
A Floch-R
Reyhersbergkúria leírása:
A kúria a jelenlegi
Szõdliget területén fekszik, egy kisebb park közepén. Építése Floch
Henrik János pénzügyminisztériumi titkár nevéhez fûzõdhet, 1860 körülire tehetõ. A kúriában értékes fegyvergyûjtemény
és régi bútorok voltak. A
földszintes szárny klasszicista jegyeket mutat, elõtte egykor lombfûrészdíszes bejárati tornác húzódott. Baloldalához egyemeletes, négyzetes tornyot építettek, emeleti
részén kis erkéllyel.
1957-58 óta ötvenágyas
f é r õ h e l y- k a p a c i t á s s a l
elõbb járási, késõbb módszertani szociális otthon
mûködik az épület falai
között. Több toldást építettek hozzá, teljes felújítását tervezik.
Dr. Borovszky
gyûjtése nyomán
(Pest Megyei Levéltár)

A szõdrákosi malom korabeli látképe

