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Az én falum nem a világ közepe, de nekem a világ 
legfontosabb darabja. Világdarab? Illatos, ehető, 
maga az élet – és az enyém...
Csak az enyém, amelyiket úgy ismerem, ahogy a 
tenyeremet sem. Az én falum csak világdarab, de 
így teljes világ.
Maga a világegyetem. Utódaival, házaival, két 
templomával, öreg iskolájával, s a falukörnyéki 
mezőkkel, szőlőkkel.... Ha eljutunk oda sokan, de 
magasabb szinten, mint régen, s nem nosztalgi-
ából, hanem érdekeink tudatosításával: az én fa-
lum az enyém. Enyém is. Ha ez a szerény világda-
rab valóban emberi, humánus, kulturált, lakható 
világ lesz. Világrész. S a sok fénylő világ egészből 
jöhet létre a messzire világító, folyton megújulni 
képes új világ.”

(Varga Csaba)

Röszke három kistáj (a Dorozsma–Majsai-homokhát, a Szegedi-
sík és a Dél-Tisza-völgy) határán található, többek között ennek 
köszönheti sokszínűségét. A település kialakulását és fejlődését 
alapjaiban meghatározta a Tisza közelsége, hiszen a folyó halban 
és vadban gazdag mocsarai, az árvizek által időnként elöntött te-
rületek kedvező gazdálkodási feltételeket teremtettek az itt élők 
számára. A folyószabályozás nyomán még inkább bővült a szántó 
művelésre alkalmas területek nagysága. A lösszel borított Szege-
di-sík jó termőföldet szolgáltat a lakosság számára, a történelem 
során is ezt a tájat szántották be először. A település belterületétől 
északnyugati irányban a felszínt a futóhomok borítja, amelybe az 
uralkodó északnyugati szelek sekély mélyedéseket vájtak.

Ezen lefolyástalan, vízzel borított mélyedések számos értékes lápi 
és sziki növény-, valamint állatfajnak biztosítanak élőhelyet: mo-
csári kosbor, agár kosbor, poloskaszagú kosbor, apró nőszirom, 
kisfészkű aszat, pozsgás zsázsa, budai imola, fátyolos nőszirom, ér-
des csüdfű, erdélyi útifű, bunkós hagyma, konkoly, sziki őszirózsa, 
vízisikló, mocsári teknős, barna ásóbéka, vöröshasú unka, zöld le-
velibéka, fürge gyík, búbos banka, bíbic, fehér gólya, mezei pacsir-
ta, gyurgyalag, egerészölyv, barna rétihéja, gólyatöcs, bölömbika, 
szalakóta.

E három táj minden évszakban és napszakban rejteget valami 
meglepőt, valami soha vissza nem térő pillanatot. Talán ezek kö-
zül is legszebb látni-, és hallanivalót mutat a holtág partján a kora 
nyári naplemente. A fülemülék már kezdenek hangolni éjszakai 
koncertjükhöz, a békák hangversenye messze hangzik elfedve az 
emberi zajokat. A szitakötők még tesznek pár kört a víztükör felett. 
A nádasból a nyílt vízre kióvatoskodik a tőkés réce kicsinyeivel, ha-
lak csobbannak a ragadozók elől menekülve. A semlyékek tavaszi 
színáradata, a sütkérező fürge gyíkok az ember szívét megmelen-
getik. Ősszel a szikes tavak mézpázsitos rétjei, mint puha barna sző-
nyegek simogatnak. Ne gondoljuk azt, hogy messzire kell menni 
egy csodás élményért! Szépség és érték a közvetlen közelünkben 
is van, járjunk nyitott szemmel!
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