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Paprika-szüret után

Paprikás ház
az 1940-es évekből

R3-3 | Malomkő
a paprika őrléséhez

R3-1 | Gépállomás
a Hunyadi János utcában

Kultúrtörténeti értékek
Termeléssel kapcsolatos
emlékek

A paprika termesztése és feldolgozása Szegeden és környékén hagyományokat, jellegzetes foglalkozásokat teremtett. A paprikások
gondos munkájának eredményeként a 19. század végén nemzetközi hódító útra indult a paprika, és az úgynevezett szegedi fűszerpaprika őrlemény az ország keresett exportcikkévé vált. „Szegedet
– ahogy egy amerikai magyar írta – a paprika helyezte Földünk térképére”. Röszke a hagyományos szegedi paprikatermő tájkörzet
szerves része. Valaha közel 200 hektáron termeltek a településen
fűszerpaprikát, melyet a gondos kezek kiváló minőségű őrlemén�nyé alakítottak át. Mára ez a termék úgynevezett hungarikummá
nőtte ki magát.
Jelenleg a PaprikaMolnár Kft. paprikaszárító és őrlő üzeme a szegedi fűszerpaprika termelő tájkörzet szívében itt, Röszkén működik már több mint 15 éve. Az üzem mellett kiállítás is látható,
mellyel emléket állítanak a Szeged környéki, különösen a röszkei
és Szentmihály teleki paprikás családoknak, akik megteremtették a magyar paprika hírnevét, valamint olyan értékeket és tudást
hagyományoztak az utókorra, melyet kötelességünk megőrizni,
művelni. A kiállítás a fiatalabb generációkkal is szeretné megismertetni, megszerettetni a paprika termesztését és feldolgozását,
hozzájárulva ahhoz, hogy ne tűnjön el asztalunkról ez a híres fűszernövény. A Röszkei Paprika Parkban állandó kiállítás keretében
bemutatják a fűszerpaprika származását, fajtáit, hagyományos és
modern feldolgozását és azok eszközeit. Megismerhetjük a paprika sokoldalú felhasználását, értékes tulajdonságait, a paprikatermeléssel kapcsolatos hagyományokat és a kutatás, nemesítés új
útjait.
A település központjában egykor nagy paprikafeldolgozó üzem
működött, melynek helyén ma egy élelmiszereket feldolgozó ipari
üzem működik. A mezőgazdasági művelés eszközparkját egy gépállomás őrizte meg, amely szűk kapacitással napjainkban is működik.
A tanyasi élelmiszer-ellátásnak állít emléket egy régi szatócsbolt a
tanyavilágban, melynek épületében tejcsarnok is működött. Halászati telephelyet működtet a Gyálai Holt-Tisza Lisztes átjárójánál a
Tiszai Halászati Szövetkezet.
A település vízkitermelése a rétegvizekhez kötődik. A Duna egykori homokrétegei – amelyeket főleg durvaszemű homok alkot
– a település teljes közigazgatási területén már a 80-280 méteres
mélységtartományban is kedvező vízhozamot biztosítanak. Röszkén 1973 óta üzemel községi vízmű, mely a vizet három mélyfúrású kútból, 180-280 méter közötti vízadó rétegből termeli ki és
juttatja a 200 m3-es magas tározóba, ahonnan a hálózatba kerül.
A település belterületén a vezetékes vízellátás megoldott, a külterületeken a lakosság a hagyományos módon – fúrt és ásott kutak
segítségével jut ivóvízhez.

Paprikások dala

R3-3 | Gyerekfoglalkozás
a Paprika Parkban

R3-4 | Szatócsbolt a Kisszéksói úton

R5-18 | Halászati telep
a Lisztes átjárónál
a Gyálai Holt-Tiszán
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