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ELŐZMÉNYEK
Az 1800-as évek második felében Örkény községben Pálóczi Horváth Istvánnak és feleségének köszönhetően kiemelkedő gazdasági mezőgazdasági birtok
jött létre. A hatalmas kiterjedésű birtok nem csak a mai Örkény területén terült
el, hanem áthúzódott az Örkénytábor (ma Táborfalva) területén keresztül egészen Pusztavacs határáig.
Jelentős volt a szőlő és gyümölcs termesztés, kiemelkedő
volt az uradalomban a kertészeti tevékenység, volt állattartás (sertéstelep, tyukolda). A gazdaság belső szállítási
igénye miatt, igen előrelátó módon lóvontatású gazdasági
vasút építését tűzték ki célul. A lóré vasút az örkényi vasútállomástól a Csurgay majorig tartott. Pálóczi Horváth ezt
a feladatot Molitorisz Ákos tiszttartóra bízta.
A község gazdasági és társadalmi fejlődésében nagy szerepe volt az 1887-ben
megindult vasútépítésnek (Budapest – Lajosmizse helyi érdekű vasút), majd a
vasúti forgalom megindulásának. Dabas tiltakozik a vasút ellen, Pálóczi Horváth István és felesége készségesen ad földet a vasút, és az állomás területének.
A vasút építésének irányítója Szalma Gábor vasúti hivatalnok volt.

A VASÚTÉPÍTÉS TÖRTÉNETE
1897-ben kijelölték a gazdasági vasút nyomvonalát, majd a sínek, talpfák és zúzott kő megérkezése után pályaépítő szakember irányításával helyi napszámosok
elkezdték a sínek lefektetését. Az építkezés megkezdése után megérkeztek a 2 m3
térfogatú, 20q teherbírású RK típusú kisvasúti lórék.
Az építkezést az örkényi vasútállomásnál kezdték, hogy Ilona majorból mielőbb
megindulhasson a teherszállítás, majd haladtak tovább Csugay majorig. Elkészülte
után 10 km hosszúságú, 760 mm nyomtávolságú gazdasági kisvasút állt az uradalom rendelkezésére. Az állomáson, Ilona és Csurgay majorban egyaránt váltóval ellátott tároló vágányokat is kiépítettek, hogy a rakodás a forgalmat ne akadályozza.
A lóvontatású keskenynyomközű vasúti hálózat fejlettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vasútállomástól újabb szárnyvonala épült a pusztavacsi erdészetig, majd onnan tovább Klementina-majorig.
A pusztavacsi erdészet udvarán a mai napig látható a régi rakodó melletti lámpasor, ami még a lóvontatású vasút idejéből maradt. Mára sajnos nyomokban sem lelhető fel a kisvasútból semmi, néhány helyen a töltés látszik, illetve a beton átereszek láthatók.
Az Ilona-majori szárnynak pedig volt leágazása Fischer-telep felé, Alsó-Hernádtól
pedig egy újabb szárny indult a Borforgalmi –telep érintésével Unghváry-majorig.

AZ ÜZEM ÉVEI
A kezdeti 20 kocsit további 10-zel bővítették a megnövekedett feladatok ellátására. A lóvasút biztonsága érdekében minden harmadik kocsin hajtóállás volt, ahol
fékberendezés is el volt helyezve. Egy-egy betanított ló 2-3 kocsit tudott elhúzni.
Ugyanennyi mennyiségű áru szekérrel való elszállításához legalább 8 lóra és 4 szekérre lett volna szükség.
Ez a lórénak nevezett kisvasút szállította a Csurgay majorból a tejet, a bort, dohányt,
gyapjút és sertéseket az állomásra. Visszafelé szemestakarmányt, korpát, darát és
építőanyagot szállított. Ilona majorból tejet, tejterméket, szeszféleségeket, malomipari termékeket, sertéseket szállítottak az állomásra. Visszefelé őrölnivalót, szesz
alapanyagot, gépeket, gépalkatrészeket és tüzelőanyagot szállítottak.
Az örkényi állomásról naponta kétszer indultak a megrakott nagyvasúti vagonok
Budapestre, az uradalom termékeivel. Kezdetben 4, majd 6 lórés és betanított ló végezte a szállítást. A lórésok feladata volt a rájuk bízott lovak gondozása és ápolása, valamint a kocsik csapágyainak zsírzása is. A ki és berakodás a beosztott napszámosok feladata volt.
A lórésok feladata volt vasárnaponként a Csurgay majorból és az Ilona majorból
ünneplőbe öltözött emberek beszállítása a templomba. A kocsikat kitakarították és
padokat helyeztek bele, hogy legalább az asszonyok le tudjanak ülni. Mise után az
embereket visszaszállították.
A lórésok Pálóczi Horváth István parancsára az iskolásokat reggel beszállították az
iskolába. A tanítás után csak azokat a gyerekeket vitték haza, akik felkéredzkedtek.
Több gyerek ki is használta ezt a lehetőséget.
Meg kell még említeni, hogy ebben az időben épült meg a „Tyukália” ahol Pálóczi
Horváth Istvánné vezetése mellett fajbaromfi tenyésztés folyt. Sárga orpington
tyúkjai, emdeni ludai és pekingi kacsái országosan ismertek voltak.

MEGSZŰNÉS KÖRÜLMÉNYEI
Kutatásaink alapján a lóré vasút felbontását Pálóczi Horváth István örökösei
kérvényezték a Magyar Királyi Kereskedelmi- és Közlekedésügyi Minisztériumnál 1943-ban, melyre a bontási engedélyt megadták. Ennek másolata alább
látható. (Forrás: Pest megye Levéltár)
Sajnos az építés körülményeiről tervek, térképek, engedélyek nem állnak rendelkezésre, csupán a felbontásra engedélyt adó okirat másolatát találtuk meg.
Az 1948-as gazdasági vasúti összeíráskor a Pálóczi Horváth féle gazdasági lóré
vasút már nem szerepelt.

A létrehozás célja, hogy emléket állítson az egykor volt,
mára a feledés homályába merült Pálóczy féle lóvontatású gazdasági vasútnak, mely nagyban hozzájárult Örkény,
Örkénytábor, és a későbbi Táborfalva települések mezőgazdasági fellendüléséhez, a népesség gyors növekedéséhez.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

