
Tisztelt Szõdligeti Pol-
gárok!

Szõdliget 55 éves!
Sokféle gondolatot in-

dít el bennem ez a kijelen-
tés. Legyünk kissé hivata-
losak, és pontosítsuk a
tényt, Szõdliget 1950-ben
lett önálló település.

A hely azonban, az itt
élõk közössége, sokkal ré-
gebbi idõkre tekint vissza.
A szüleim házán három
évvel ezelõtt javították a
tetõt. A cserepeket leszed-
ték, a tetõ léceket lecse-
rélték. Ekkor vettem észre
az egyik fa gerendába be-
vésett dátumot, 1927.

Érdekes idõgép indult

el ekkor. 1927-ben még
nem is épült meg a temp-
lom... Egy-két ház jelezte
„Szõdliget-telep“ helyét.
Ezek a házak is, többnyire
a Vasúti fasoron, az Attila
utcában, a késõbbi temp-
lom körül, a piac-téren
épültek.

Tekerjük még egy kicsit
visszafelé az idõkereket.
Az elsõ Magyarországon
létesült vasút vonal átha-
lad Szõdligeten. Ez 1847-
ben történt. Azt „mesé-
lik“, Petõfi Sándor is az
utasok között volt. Le-
het... Egy azonban biztos,
gyönyörû, lelkesítõ versét
ez az új kori csoda ihlette
„... Száz vasutat, ezeret!
Csináljatok, csinálja-
tok!...“

A vasúti megállót a mai
napig Szõd-Szõdligetnek
nevezik, jelezve ezzel is a
két község összetartozá-
sát.

Az is tény, hogy Magyar-
országon elõször Szõd-
liget és Göd között vezet-
ték be kísérlet képen, a
jobb oldali autóközleke-

dést. Addig ugyanis angol
mintára, a bal oldali köz-
lekedés volt érvényben.

...Mennyi mindenben
voltunk az elsõk!

Óriási dolog volt a villa-
mosítás, a víz, a csatorna,
a telefon, a gáz beruházá-
sok. Mindezzel messze
megelõzve a környékbeli
településeket. Soha nem
az volt a mérce „milye van
a szomszédnak“. Szükség
volt rá, és az itt élõk elõte-
remtették.

Látványos és fontos
elõrelépés volt az
„Újtelep“ kialakulása, ez a
településrész a Dunai-fa-
sor és a „rét“ között terül
el. Érdekes módon a
„anya - te lepü lés“ - rõ l ,
Szõdrõl áttelepülõ embe-
rek találtak itt új otthonra
a 60-as években.

Az ötvenes években
építette a község az Általá-
nos Iskolát, a Mûvelõdési
Házat.

Emlékszem gyerekként
csodáltuk a Dunai-fasor
szélesítését, az út két ol-
dalán sorfalat álló évszá-

zados nyárfák halálát,
ahogy lendültek a teknõ-
vájó cigányok baltái. A fej-
lõdés - úgy tûnik -
pusztítással is jár. Nem
volt mit tenni. Az autók-
nak kellett a hely.

Arra is emlékszem,
hogy napokig csodáltuk
az újkori történelem erõ-
gépeit, ahogy a mai Má-
tyás király útján, a földút-
ból aszfaltos utat készíte-
nek.

Szõdliget a környezõ
településekhez mérten is
egyre vonzóbb lakóhely
lett. Ennek a szükséglet-
nek esett áldozatul a vala-
mikor barackos, hogy az
egykori gyümölcsös he-
lyét átvegye egy újabb la-
kóterület, amely elnevezé-
sében õrzi a valamikori
sárgabarack illatát, a köz-
ség pedig, címerében a
barackfa csodálatos és
egyedül álló virágát. Az
igények által diktált, egyre
gyorsuló ütemû fejlõdés
vált egyre inkább jellem-
zõvé. Az általános iskola
jelentõs mértékû bõvíté-

se, az óvoda újabb és
újabb átalakítása, a paró-
kia, a ravatalozó, az utak
aszfaltossá építése, szolgá-
lati lakások építése, egész-
ségház bõvítése, kábel há-
lózat létesítése, a közvilá-
gítás bõvítése és korszerû-
sítése, mind-mind jelzik a
fejlõdést.

Maradt még tenni való.
A 2. sz. fõút mellet lévõ

területen egy új település-
rész van kialakulóban.
Közvetlenül mellette, Göd
irányába, a „málnás“ tulaj-
donosai is építkezni sze-
retnének. Itt van az
„örök“ feladat a Duna-
part fejlesztése, az árvízvé-
delem évtizedes problé-
máinak megoldása. Az in-
tézményeink nem megfe-
lelõ elhelyezése által oko-
zott problémák megoldá-
sa. Szükség van ipari, ke-
reskedelmi, szolgáltató te-
rületek kialakítására. Szá-
mos utcánk nem rendel-
kezik még aszfaltborítás-
sal, belvíz elvezetéssel. Át-
alakításra vár a Szabadság-
tér. Lassan nem lehet biz-

tonságosan közlekedni a
vasúti átjáróban. Új ott-
hont keres a polgármeste-
ri hivatal, az egészségház,
a gondozási központ, a
mûvelõdési ház.

Szõdliget mind lakóit,
mind elhelyezkedését te-
kintve egy kivételesen jó
adottságú település. Így
van ez akkor is, ha terüle-
tét nézve, a környék legki-
sebb települése. Lélekszá-
mát tekintve azonban - a
városokat leszámítva - a
legnagyobb.

Ez lehet a garancia arra,
hogy Szõdliget, a környe-
zetébõl kiemelkedve,
mindig elöl járjon mind-
azon feladatok megoldá-
sában, amit az itt élõk el-
várnak a település vezeté-
sétõl. Kérem Önöket,
hogy összefogással te-
gyünk meg mindent
Szõdliget további fejlõdé-
séért!

Boldog Születésnapot
Szõdliget! 
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Emlékplakett kitüntetésben

részesültek
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



A Floch-család kiemel-
kedõ helyet foglal el a he-
lyi történetírásban, mivel
tevékenységük a gazdasá-
gi élet szinte egészét fel-
ölelte; gazdaság, tégla-
gyár, vízimalom, szesz-
gyár, erdõ, szántó, gyü-
mölcsös is volt a birto-
kukban, saját magánisko-
lát tartottak fent, sõt a
Szõd-Szõdliget vasútállo-
mással szemben kocsmát,
mozit is üzemeltettek.

A család Német-Szilézi-
ából származott. Nemes-
ségüket - az utódok emlé-
kezete szerint - a har-
mincéves háború idején
szerezték. A „birodalmi“
lovagi címet a család tag-
jai a XX. századig viselték.
A magyarországi birtoka-
ik egyrészt Heves várme-
gyében (Halma) voltak,
ahol nemességeiket
1869-ben hirdették ki, és
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megyében (Szõdön és
környékén), ahol két év-
vel késõbb 1871-ben ke-
rült sor nemességük ki-
hirdetésére.

A család tagjai közül
számosan álltak a Habs-
burg Birodalom szolgála-
tában. I. Floch-Reyhers-
berg József a XVII. század
második felében katona-
ként, II. József pedig
1794 táján Károly fõher-
ceg hadi commissar-
iusaként és udvari taná-
csosaként tüntette ki ma-
gát.

1797-ben a Habsburg
császár a római szentbiro-
dalmi lovag címet adomá-
nyozta az egyes források
szerint ekkor még Edler
Herr von Floch nevû ud-
vari tanácsosának. 

II. Henrik János életé-
nek nagy részét már Ma-
gyarországon töltötte.
1863-ban pénzügyi taná-
csos, 1869-ben Lónyai
Menyhért pénzügymi-
niszter titkára lett.

Ferenc József császár
és királytól Floch Henrik
János jogtudor, magyar
királyi kincstári ügyészsé-
gi tanácsos, a gödöllõi
koronauradalom meg-
szerzése körüli érdemei
elismerése gyanánt 1869-
ben megkapta a III. osztá-
lyú vaskorona rendet.

A Floch család életé-
ben a következõ fontos

dátum, az 1896. év. Ekkor
Ferenc József dr. lovag
Floch Reyhersberg Hen-
rik Jánosnak a
Reyhersberg elõnév hasz-
nálatát engedélyezte. 

A magyarországi Floch
család élete ezt követõen
birtokaik révén szorosan
összefonódott Szõd tele-
püléssel. Õk látták vendé-
gül a 1846. július 15-én a
szõdligeti indítóháznál az
elsõ, a fõvárosból Vácra
tartó vonat utasait. Hen-
rik nyolcvanéves korában,
1904-ben halt meg
Szõdrákoson. Fia, Alfréd
1871-ben már Budapes-
ten született és életét ha-
zánkban élte le. Az õsök-
kel ellentétben nem hiva-
talnok, hanem gazdálko-
dó lett. Tanulmányokat
folytatott a budapesti és a
bonni egyetemen, - a jogi
fakultáson, itt doktorált
is. A magyaróvári gazdasá-

gi akadémián is tanult. A
gazdálkodás terén annyi-
ra képzett volt, hogy gaz-
datiszt nélkül vezette
több mint ötven évig gaz-
daságát, melyet, Szõd-
rákos-csörögi gazdaság-
ként nevesített.

Pest vármegye tisztelet-
beli fõszolgabírája volt és
népjóléti megbízottként a
váci „rokkant iskolát“ is
támogatta. A váci járási
mezõgazdasági bizottság-
nak 1938-ig volt elnöke.
1904-tol tagja volt Pest
vármegye törvényhatósá-
gának és igazgatósági tag-
ja a vármegye gazdasági
egyesületének, valamint
az OMGEnak (Országos
Magyar Gazdasági Egye-
sület). A szõdi római kato-
likus elemi iskola iskola-
székének tagja, az állami
óvoda felügyelõ-bizottsá-
gának elnöke volt.

Mivel nem voltak törvé-
nyes örökösei, az elsõ vi-
lágháborúban hõsi halált
halt sógora két hadiárva
lányát (Palkovics Béláné,
Szaplonczay Gáborné)
örökbe fogadta avval a
szándékkal, hogy õk ve-
szik majd át a gazdaság
vezetését. A kertgazdasá-
got és gyümölcsöst a Kis-
majorban (a Dunánál)
Palkovicsnénak, annak le-
ányának (Kubinyi Oli-
vérné) a szõdrákosi belsõ
gazdaság jutott volna,

ahol már 1944 óta az ap-
rómarha-tenyésztést ma-
ga vezette. Szaplonczayné
kapta volna a csörögi ma-
jort (ma Floch-puszta),
ahol disznó-, marha-, lóte-
nyésztés folyt.

Saját érdemeként
emelte ki Dr. Floch-
Reyhersberg Alfréd, hogy
a cselédtörvényt megelõ-
zõen már minden alkal-
mazottja részére biztosí-
tott szobából, konyhából,
kamrából és pincébõl ál-
ló 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 Hen-
rik János Szõdrákoson és
Gödön tégla- és cement-
lapgyárat mûködtetett. A
szõdrákosit 1869-ben ala-
pította a „Szõdrákosi Tég-
lagyár Társulat“, majd an-
nak megszûnte után
1873-ban megvette a csa-
lád. A téglagyár a Floch-
birtokhoz tartozó Duna-
parti Kismajorban saját
kikötõvel rendelkezett. A
gödi gyártelep 1900-ban
keletkezett. A gyártott ter-
mékek: kéztégla, géptég-
la, tetõcserép, burkolat-
tégla, kúpcserép, kút- és
csatornatégla. A gyárak
területe Szõdrákoson kb.
100 hold, Gödön 50
hold. Az épületek: két
körkemence, téglaprés-
ház gépházzal, irodaépü-
let, lakóházak, szárítók. A
munkások száma 100 kö-
rül mozgott, akik közül
40-60 nõ volt. Évi terme-
lési kapacitás Szõd-
rákoson 4-5 millió, Gö-
dön 7-10 millió tégla volt.
A millenniumi építkezé-
sek 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. 1924-
ben lebontották, helyette
szeszgyárat létesítettek
cukorrépa ún. diffúziós,
ill. rapid eljárással törté-
nõ feldolgozására, de al-
kalmas volt más mezõgaz-
dasági keményítõtartal-
mú anyagok (pl. burgo-
nya) feldolgozására is. Dr.
Floch a saját birtokán ter-
mesztett növényeket vet-
te alapul, a melléktermé-
kek az állatai számára táp-
lálékul szolgáltak. A
szeszgyár 1925 és 1961
között üzemelt, megszû-
nése után helyét a Váci
Motor- és Gépjavító Válla-
lat foglalta el.

Mind Henrik János,

mind pedig Alfréd saját
erejére támaszkodva kez-
deményezte az alapfokú
oktatás fejlesztését. 1880.
május 23-án Henrik beje-
lentette, hogy állami isko-
lát alapított birtokán,
amit azonban a szõdi is-
kolaszék elutasított. A
megindított vizsgálat so-
rán kiderült, hogy 18 tan-
köteles 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 ala-
kította át, amely mellett
tanítói lakást is berende-
zett. 1919-ig folyt itt taní-
tás, ugyanis az 1920-ban
megszûnt téglagyár elbo-
csátott munkásai elköl-
töztek és az iskola elnép-
telenedett.

A család birtokainak ki-
terjedése 1883-ban a
S z õ d r á k o s - p a t a k t ó l
északra Csörög puszta,
délre Szõdrákos-puszta.
Szõdliget jelenlegi belte-
rülete 1912-ben még
Csörög-pusztaként szere-
pelt.

Két új település meg-
születésében játszott
Floch-Reyhersberg Alfréd
tevékeny szerepet: terüle-
teinek egy részét felpar-
celláztatta, ennek ered-
ményeképpen született,
jött létre Alsó-göd és
Szõdliget. 1910-ben
Alfréd parcelláztatta a
szõdi vasúti megálló és a
szõdrákosi malomtól
(kettes számú fõközleke-
dési út mellett) északra a
váci határig terjedõ birto-
kát, ez lett Szõdliget te-
lep. 1910-1912-ben épül-
tek az elsõ házak, de a di-
namikus fejlõdést meg-
akadályozta a világhábo-
rú. A telkek értékesítésé-
vel a Szõdliget Parcellázó
Rt. foglalkozott (Bp., V.
ker. Lipót krt. 29. 1. em.).
1945-ben kb. 10 kat. hol-
dat parcelláztak Szõdliget
mellett az országút déli
részén. Itt 150 négyszög-
öles ingyen házhelyet
kaptak a régi alkalmazot-
tak.

1935-tõl Floch Henrik
mozit üzemeltetett a

Szõd-Szõdliget vasútállo-
másnál. 1945-ben az aláb-
bi alkalmazottai voltak a
gazdaságnak: Timon An-
dorné (szeszgyári köny-
velõ), Nacllrak Jakab
(gazdasági ispán), Barna
István (kocsis), ifj. Szabó
János (kocsis), Horváth
András (kertész), Dacsor
Sándor (kertész), Szabó
József (kocsis), Drdán Ist-
ván (kertészsegéd),
Pöstény István, Pasz-
torális Dezsõ (gépészko-
vács), Dömény József
(kocsis), Petõ István (ko-
csis), Dömény Béni (ko-
csis), Greskó József (vin-
cellér), Néh. Zsidek Pál
(elsõbéres, kegydíjas),
Néh. Szabó Opál (kegydí-
jas). 

Szõdliget 1950-tõl sza-
kadt el közigazgatásilag
az anyaközségtõl, Szõd-
tõl.

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, mar-
haállomány 150-170 db.
Napi tejtermelés 350-450
liter, melyet Budapesten
és saját gödi nyaralótele-

pén értékesített. Borszõ-
lõfajok ezerjó, kövidinka,
olasz rizling. A 3 holdnyi
gyümölcsös szélmotoros
vízvezetékkel van ellátva.
A szõdrákosi és gödi tég-
lagyára 15 millió évi ter-
melõképességgel bírt. A
munkaerõ helyben lett
toborozva, férfiaknak
120-250, nõknek 80-180
fillért fizetett naponta. 

A  család  címerének  le-
írása:

Kék mezõben ágasko-
dó, ezüst oroszlán, amely
mindkét elsõ lábán egy-
egy fehér liliomot tart. A
két sisakdísz: 1. A pajzs-
beli oroszlán növekvõen,
2. Nyílt fekete sasszárny.
Takarók: kék-ezüst. 

A  Floch-RReyhersberg-
kúria  leírása:

A kúria a jelenlegi
Szõdliget területén fek-
szik, egy kisebb park kö-
zepén. Építése Floch
Henrik János pénzügymi-
nisztériumi titkár nevé-
hez fûzõdhet, 1860 körü-
lire tehetõ. A kúriában ér-
tékes fegyvergyûjtemény
és régi bútorok voltak. A
földszintes szárny klasszi-
cista jegyeket mutat, elõt-
te egykor lombfûrészdí-
szes bejárati tornác húzó-
dott. Baloldalához egy-
emeletes, négyzetes tor-
nyot építettek, emeleti
részén kis erkéllyel.
1957-58 óta ötvenágyas
férõhely-kapaci tássa l
elõbb járási, késõbb mód-
szertani szociális otthon
mûködik az épület falai
között. Több toldást épí-
tettek hozzá, teljes felújí-
tását tervezik.

Dr.  Borovszky  
gyûjtése  nyomán  

(Pest  Megyei  Levéltár)

Birodalmi lovag Floch-Reyhersberg család

Puszta  Szõd  Rákos  1900-bban

Szõdrákos-ccsörögi  gazdaság

A  szõdrákosi  malom  korabeli  látképe


