Emlékezzünk régiekről – helytörténet
ta magát. Ekkor már a szlovák nyelvet családi, baráti
körben használónak csak 18an vallották magukat.
A határon túli magyarok

állampolgársága kérdésében
2004 decemberében Sződön
is, mint másutt az országban,
a népszavazás hasonló eredményt hozott. A sződiek szlo-

Téglába égett emlékezet
Reneszánszát éli a címeres
és pecsétes téglák gyűjtése,
sokan házuk, lakásuk falába építenek be egy-egy
szebb darabot. Magyarországon kb. 15000-féle jelzett, régi téglát tartanak
nyilván. Bizonyára kevesen
tudják, hogy a hajdani
Sződ területén, a mai
Sződligeten és Gödön is
működött egy-egy téglagyár.
A téglagyárat a FlochReyhersberg család
Sződrákosi 1871-es megjelenését megelőzően a Téglagyár
Társulat működtette. A Floch
család, mind Floch János,
mind fia, Alfréd közel ezer
holdon gazdálkodó, AlsóAusztriából származó sződi
földbirtokosok voltak. Floch
Henrik János Sződrákoson és
Gödön tégla- és cementlapgyárat működtetett. A
sződrákosit 1869-ben alapította a „Sződrákosi Téglagyár
Társulat”, majd annak megszűnte után 1873-ban megvette a Floch család. A téglagyár a Floch-birtokhoz tartozó Dunaparti Kismajorban
saját kikötővel rendelkezett.
1885-ben az országos kiállításon nagy éremmel lett kitüntetve a tégla- és cementgyár.
A gödi gyártelep 1900-ban
keletkezett. A gyártott termékek: kézitégla, géptégla, tetőcserép, burkolattégla, kúpcserép, kút- és csatornatégla
voltak. A gyárak Sződrákoson
kb. 100 hold, Gödön 50 hold
területet tettek ki. A gyárak
épületei: két körkemence,
téglaprésház gépházzal, irodaépület, lakóházak, szárítók. A
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gödi gyárban kb. 100 alkalmazott dolgozott, akik közül 4060 nő volt. Évi termelési ka-

vák nemzetiségi gyökereik
ellenére érdekes ellentmondásként többségükben
(53,6%) elutasították a határon túli magyarok kettős

állampolgárságát.

pacitás Sződrákoson 4-5 millió, Gödön 7-10 millió tégla
volt. A gödi gyár agyagszükségletét, annak kimerüléséig a
mai Feneketlen-tóból nyerték.
A millenniumi építkezések

idején a termékek Budapesten
és Újpesten kerültek értékesítésre.

Ing. Ján Volentic
(Pozsonypüspöki) és
Volentics Gyula

A Gödön gyártott tégla
felirata: GÖD.

A gödi téglagyár (1890) – Nagyréti Tamás grafikája

A sződrákosi téglagyár
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Emlékezzünk régiekről – helytörténet
A sződrákosi tégla felirata:
S z R.
1915-ben a gyár veszteségessé vált, és ezért felszámolták. 1924-ben lebontották,
helyette szeszgyárat létesítettek a cukorrépa ún. diffúziós,
ill. rapid (gyors) eljárással
történő feldolgozására, de
alkalmas volt más mezőgazdasági keményítő tartalmú
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,
megszűnése után helyét a
Váci Motor- és Gépjavító
Vállalat foglalta el.
Mind Henrik János, mind
pedig Alfréd fia saját erejére
támaszkodva kezdeményezte
az alapfokú oktatás fejlesztését. Alfréd Sződrákoson
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 megszűnt téglagyár elbocsátott
munkásai elköltöztek és az
iskola elnéptelenedett. A
Floch-kúria, azaz a régi téglagyár melletti megszűnt
(sződrákosi) iskola épülete
lett később a „Megbékélés
háza”, mely vélhetően református imaházként funkcionált. A lebontott téglagyári
téglaégető körkemence anyagából a földbirtokos Floch
egy másik, a telep igényeit
jobban kielégítő, nagyobb
iskolát építtetett a „vasúti
indítóház”, vagyis a sződi
vasútállomás mellett („öreg
iskola”). Ide a csörögi,
sződrákosi és sződliget-telepi
gyermekek jártak. Ez az iskola
1923-tól működött.
Az 1910-es Borovszky-féle
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye című könyv alapján a
sződrákosi és gödi téglagyára
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15 millió évi termelőképességgel bírt. A munkaerő helyben lett toborozva, férfiaknak
120-250, nőknek 80-180 fillért fizetett naponta.
A Floch család kúriája, a
mai sződligeti Viktor Speciális
Módszertani Otthonnak helyet adó épületben volt.
Érdekes, de a legnagyobb
hajdani váci téglagyár, az
Oberlander és Reiser (jelzése:
O & R) termékéről lettek
ezek a régi, nagyméretű géppel préselt téglák a köznyelvben „oberlander” téglának
elnevezve.

A sződrákosi tégla

Volentics Gyula
A gödi tégla

A Temető-dűlő régészeti kutatásáról
Bizonyára sokán látták azt a
nagy mértékű talajmozgatást, ami a temető mögötti
területen, a Sződrákospatak mellett zajlott. Mint
megtudtuk, a magántulajdonos területén a parcellázás
előtti kötelező régészeti
kutatást folytatott le a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága. A területen, melyről
korábban is sok régészeti
lelet került elő (12-17. század között készült edények
darabjai: cserepek, fazéktöredékek; de ezen a lelőhelyen Volentics János penci
lakos egy késő középkori
vasbaltát is talált) ismét
több mint félszáz leletet
fordított ki a földből a régészek lapátja. Talán szenzációra is számíthatunk, mivel
az egyik kutatóárokból a
középkori Sződ egy épületmaradványát és egy temetkezési helyet is sikerült feltárni.

Volentics Gy.
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A kutatóárokban összegyűlt a talajvíz
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