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Előszó

Röszke Község a 2004. évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A ma-
gyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP keretein belül mű-
ködött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat részeként 
kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy következő, 
kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rendelet 
alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény Ak-
ciócsoport is.  A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek.  E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott 
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány a Röszke településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket tekinti 
át, ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a község területére elnyert 
fejlesztéseket, néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői munkát 
fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Röszkének a 2014-20-as 
programozási ciklusban is.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu
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Röszke fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg

1. Drain -Ép Ker Kft. Minőségirányítási és 
tisztítástechnikai fejlesztés

III. tengely 1. kör Mikrovállal-
kozás 11 436 000 Ft

2. Röszkei Kábeltévé Kft. Digitális kábeltévé-s fejállomás 
kiépítése

III. tengely 1. kör Mikrovállal-
kozás 4 786 096 Ft

3. Röszkei Kaláka 
Egyesület

Közösségi tér és Teleház fejlesztése 
Röszkén

III. tengely 1. kör Falumegújí-
tás 7 760 521 Ft

4. Páduai Szent Antal 
Plébánia

Rendezvényház kialakítása a 
templomkertben

III. tengely 1. kör Falumegújí-
tás 7 345 648 Ft

5. Röszke Község 
Önkormányzat

Pihenőpark kialakítása Röszke 
központjában

III. tengely 1. kör Falumegújí-
tás 5 053 886 Ft

6. Röszkei Sporthorgász 
és Természetvédő E. Védelmi Központ Felújítása III. tengely 1. kör Falumegújí-

tás 4 454 256 Ft

7. Páduai Szent Antal 
Plébánia

A röszkei templomkert 
rehabilitációja

III. tengely 1. kör Vidéki örök-
ség 7 970 748 Ft

8. Röszke Község 
Egészségvédő E.

Turisztikai információs táblák 
elhelyezése Röszkén

III. tengely 2. kör Falumegújí-
tás 1 997 433 Ft

9. Beretzk Péter 
Természetvédelmi Klub

Mit tegyek én, röszkei lakos, a 
környezetemért?

LEADER 1. kör Környezetvé-
delem 1 758 745 Ft

10. Röszkei Sporthorgász 
és Természetvédő E.

Környezettudatos programok 
Röszkén

LEADER 1. kör Környezetvé-
delem 520 304 Ft

11. Röszkei Sportkör 
Egyesület

Eszközbeszerzés a Röszkei Sportkör 
részére

LEADER 1. kör Sportlétesítmé-
nyek kialakítása 1 335 775 Ft

12. Röszkei Kaláka 
Egyesület Civil központ fejlesztése Röszkén LEADER 1. kör Civil szolgáltató 

központ 3 652 040 Ft

13. Polgárőr Egyesület Röszkei Polgárőr Egyesület 
eszközbeszerzése

LEADER 1. kör Polgárőr szer-
vezetek működését biztosító 
helységek kialakítása 

1 081 680 Ft

14. Röszke Község 
Önkormányzat

LEADER 2. kör Kulturális érté-
kek megőrzése 2 001 752 Ft

15. Röszkei Kaláka 
Egyesület

Az Ifjúsági Közösségi Ház belső 
felújítása LEADER 2. kör Civil és polgárőr 4 584 476 Ft

16. Röszkei Kaláka 
Egyesület

„Színház az egész világ” 
drámatábor Röszkén LEADER 2. kör Rendezvény 2 239 620 Ft

17. Paprikamolnár Kft. Korszerű fűszerpaprika csomagoló 
gép beszerzése

LEADER 2. kör Helyi termékek, 
szolgáltatások fejlesztése 3 654 410 Ft

18. Vas Róbert Károly
Fűszerpaprika feldolgozó üzem ki-
alakítása, címkézett áru előállítása 
hagyományos technológia alapján

LEADER 2. kör Helyi termékek, 
szolgáltatások fejlesztése 25 000 000 Ft

19. Röszke Község 
Önkormányzat Szabadidőpark kialakítása Röszkén III. Tengely 3. kör Falumegújí-

tás és fejlesztés 4 468 336 Ft

20. Toma Gergely Imre Röszkei Vadászház kialakítása LEADER 3. kör 19 998 000 Ft

21. Korom Ferenc Pálné Helyi termékek, szolgáltatások 
fejlesztése LEADER 3. kör 3 051 945 Ft

22. Röszke Község
 Önkormányzat

Rendezvény és kiállítótér kialakí-
tása LEADER 3. kör 11 215 603 Ft

23. Röszkei Sporthorgász 
és Természetvédő E.

Tanuljunk horgászni! Horgásztábor 
Röszkén LEADER 3. kör 1 201 769 Ft

Összesen 136 569 043 Ft
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Röszke 

Drain-Ép-Ker Kft.
Projekt címe: Minőségirányítási és tisztítás-technikai fejlesztés
Elnyert támogatási összeg: 11 436 000 Ft

A pályázó célja egy ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése 
volt, valamint az, hogy a legmodernebb tisztítás-technikai eszközökkel dolgozni olaj- és 
vegyipari cégeknél, amely eredményeképp lényegesen növelhette versenyképességét. 
A beruházásnak köszönhetően képessé vált komplett kivitelezői munkákat fővállalko-
zóként kivitelezni. 

Röszkei Kábeltévé Kft.
Projekt címe: Digitális kábeltévés fejállomás kiépítése
Elnyert támogatási összeg: 4 786 096 Ft

A pályázó 2009-ben vezette be Röszkén a digitális kábeltévé 
szolgáltatást, ezzel elősegítve a lakosság digitális átállását. 
Az ezt követő négy év folyamán analóg és digitális televízió, 
payTV, internet és kábeltelefon szolgáltatást biztosított az 
előfizetőknek. 

Röszkei Kaláka Egyesület 
Projekt címe: Közösségi tér és Teleház fejlesztése Röszkén
Elnyert támogatási összeg: 7 760 521 Ft

Az 1930-ban épült Teleház 
Röszke község központjában ta-
lálható, és egyik legfontosabb 
színtere a közösségi életnek a 
településen. Éppen ezért vált 
szükségessé az épület felújítása, 
annak érdekében, hogy a Tele-
ház színvonalasabb szolgáltatá-
sokat nyújtson, illetve a szolgál-
tatásokat igénybe vevők részére 
felhasználóbarát környezetet te-
remthessenek.  A nyertes projek-
tnek köszönhetően a nyílászárók 
cseréje, a homlokzat szigetelése, 
valamint az akadálymentesítés 
valósult meg. 



5

Páduai Szent Antal Plébánia
Projekt címe: Rendezvényház kialakítása a templomkertben
Elnyert támogatási összeg: 7 345 648 Ft

A Római Katolikus Templomhoz tartozó templom-
kertben található a hittanterem, amelyet legutóbb 
az 1940-es években újítottak fel. A projekt kereté-
ben ezen épületet egy rendezvényházzá alakítot-
ták át, amely ezentúl közösségi térként funkcionál, 
számtalan programszervezési lehetőséggel és kö-
zösségi alkalmak biztosításával.  

Röszke Község Önkormányzat
Projekt címe: Pihenőpark kialakítása Röszke központjában
Elnyert támogatási összeg: 5 053 886 Ft

A település központjában egy leromlott állagú 
épület lebontását követően került kialakításra egy 
pihenőhely, amelynek közepén szökőkút helyez-
kedik el, amelynek környezetében parkosítás tör-
tént, amelynek vízellátásáról kiépített öntözőrend-
szer gondoskodik, valamint padok is kihelyezésre 
kerültek a kiépített gyalogjárdák mentén. 

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Projekt címe: Védelmi központ felújítása
Elnyert támogatási összeg: 4 454 256 Ft

A település Védelmi Központja három civil szervezetnek biztosít helyet. Az 1931-ben épült 
létesítmény felújítása régóta szükségszerű volt: a külső falak hőszigetelésének, a nyílászá-
rók cseréjének, illetve az akadálymentesítésnek köszönhetően az Önkéntes Tűzoltóegylet, a 
Röszkei Polgárőr Egyesület és a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület tagjai szín-
vonalas, igényes körülmények között végezhetik a munkájukat és fogadhatják ügyfeleiket. 

Páduai Szent Antal Plébánia
Projekt címe: A röszkei templomkert rehabilitációja
Elnyert támogatási összeg: 7 970 748 Ft

Röszke központjában a helyileg védett templomot közvetlenül övező 
zöldterület rehabilitációja vált szükségessé, ugyanis a park teljes mér-
tékben alkalmatlan volt a pihenésre, a kiszáradt fák veszélyeztették a 
templom épületét is. Ezen felül a templomtető lemez cseréjére is sor 
került, amelynek eredményeképp megszűntek a folyamatos beázások. 
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Röszke Község Egészségvédő Egyesület
Projekt címe: Turisztikai információs táblák 
Elnyert támogatási összeg: 1 167 433 Ft

Röszke az uniós csatlakozásunk óta nem 
csupán Magyarország, hanem az Európai 
Unió „déli kapujává” lépett elő. Az idegen-
forgalom, a falusi turizmus, valamint az 
átmenő-és tranzitforgalom folyamatosan 
nő a községben, melyek indokolttá tették, 
hogy a nyertes projekt keretében 10 db 
információs tábla és 65 db utcanévtábla 
kerüljön kihelyezésre. 

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Projekt címe: Mit tegyek én, röszkei lakos a környezetemért?
Elnyert támogatási összeg: 1 758 745 Ft

A rendezvénysorozat közel egy éven keresztül mozgatta meg a tele-
pülés lakosságát, egy-egy témát felkarolva ismertették meg a részt-
vevőkkel a környezetvédelem és a környezet szeretetének fontos-
ságát. Fórumok, bemutatók és gyakorlati foglalkozások, a település 
szépítése, a helyi értékek, hagyományok bemutatásával mutattak rá 
a szervezők arra, hogy a környezetvédelem nem papírmunka, hanem 
együtt munkálkodás, közös felelősség és kötelesség.

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Projekt címe: Környezettudatos programok Szegeden
Elnyert támogatási összeg: 520 304 Ft 

Az Egyesület tagjai fontosnak tartják a 
természet- és állatvédelem, és a környe-
zetvédelem mindennapi gondolkodásba, 
hétköznapi életbe való beépítését, ezért 
rendezték meg a több környezetvédelmi 
akcióból álló programsorozatot, amely 
ezen értékek megőrzésére hívta fel a fi-
gyelmet. Az előadások, horgászversenyek 
és hulladékgyűjtési programok hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a résztvevők környezettu-
datos magatartása kialakuljon.
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Röszkei Sportkör
Projekt címe: Eszközbeszerzés a Röszkei Sportkör részére
Elnyert támogatási összeg: 1 325 055 Ft
 
A Röszkei Sportkör öt szakosztállyal működik, a sportpálya az év szinte minden szaká-
ban állandó kihasználtságnak örvend. Éppen ezért vált szükségessé egy olyan helyszín 
létrehozása, ahová sportolók és szurkolók egyaránt szívesen látogatnak el, és amely 
modern feltételekkel és felszereléssel és várja a sportolni vágyókat. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a labdarúgó, a sportlövő és a kick-box szakosztály részére történt eszközbe-
szerzés, felújítás, valamint a világítás korszerűsítése valósult meg. 

Röszkei Kaláka Egyesület
Projekt címe: Civil központ fejlesztése Röszkén 
Elnyert támogatási összeg: 3 652 040 Ft

A röszkei Teleház belső tereinek felújítá-
sára, valamint irodabútorok beszerzésére 
és az iroda eszközparkjának fejlesztésére 
került sor a nyertes projektnek köszönhe-
tően. Mindezeken túl egy új arculat kiala-
kításával hívták fel a helybeliek figyelmét 
a civil szolgáltató tér „újjászületésére”, ki-
adványok segítségével tették közzé a telje-
sen megújult, a mai kor követelményeinek 
mindenben megfelelő Teleház szolgáltatá-
sait. 

Röszkei Polgárőr Egyesület
Projekt címe: Röszkei Polgárőr Egyesület eszközbeszerzése
Elnyert támogatási összeg: 1 081 680 Ft 

Az Egyesület feladatköre az elmúlt években 
kibővült, ezt viszont a rendelkezésre álló esz-
közállománnyal nem lehetett a megfelelő 
módon ellátni. A fejlesztés eredményeképp 
beszerzésre került az intézkedések doku-
mentálására alkalmas digitális kamera, vala-
mint az archiváláshoz szükséges számítógép 
és nyomtató beszerzése. Az Egyesület dol-
gozóinak munkafeltételei is javultak a beru-
házásnak köszönhetően: a védelmi központ 
teljes bútorzata megújult. 
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Röszke Község Önkormányzat
Projekt címe: A röszkei kemencék bemutatása - falukemence építés
Elnyert támogatási összeg: 2 001 752 Ft

Egy tájház, illetve helytörténeti gyűjtemény min-
den település számára elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a szellemi és tárgyi emlékeket megőrizzük. 
Innen született az ötlet, miszerint a hagyomá-
nyok ápolásához, a közösségi tudat erősítéséhez 
nagyban hozzájárulhat egy falukemence építése, 
amely egy új és innovatív szolgáltatásként jelenik 
meg a Közösségi Ház palettáján és számos közös-
ségi rendezvénynek biztosít lehetőséget. 

Röszkei Kaláka Egyesület
Projekt címe: Az Ifjúsági Közösségi Ház belső felújítása
Elnyert támogatási összeg: 4 584 476 Ft

Az Ifjúsági Közösségi Ház Röszke központjában 
található, így ideális helyszín az ifjúsági önkor-
mányzat, baráti társaságok, civil szervezetek által 
rendezett kulturális rendezvények, képzések lebo-
nyolításához. A beruházásnak köszönhetően azo-
kat az elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket 
végezték el, amelyekre volt szükség ahhoz, hogy a 
Közösségi Ház szolgáltatásainak színvonalát emelni 
tudják. Ezen kívül eszközbeszerzés is történt, vala-

mint marketing tevékenységgel népszerűsítették az intézmény által kínált lehetőségeket. 

Röszkei Kaláka Egyesület
Projekt címe: „Színház az egész világ” Drámatábor Röszkén
Elnyert támogatási összeg: 2 239 620 Ft

A projekt keretében egy háromnapos drámatá-
bor került megrendezésre a zsombói Jegenyés 
Birtokon, amelynek során a résztvevők különböző 
színjátszási ismeretekkel, improvizációs, kreativi-
tásukat fejlesztő helyzetgyakorlatokkal, ének és 
táncgyakorlatokkal bővíthették már meglévő tu-
dásukat. Szakmai felkészülésüket a bordányi és a 
zsombói színjátszó csoport segítette. A táborban 
tanultak alapján egy színpadi produkciót mutat-
tak be Röszkén az Akropolis Táncszínházzal közösen. 
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Paprikamolnár Kft.
Projekt címe: Korszerű fűszerpaprika csomagoló gép beszerzése 
Elnyert támogatási összeg: 3 654 410 Ft

A fejlesztés tárgya egy félautomata töltő és hegesztőgép beszerzése volt, amelynek 
segítségével a Kft. bérmunka kínálata bővült, így már nemcsak a szárítás és őrlés, de a 
csomagolás is a szolgáltatások körébe került.

Vas Róbert Károly
Projekt címe: Fűszerpaprika feldolgozó üzem kialakítása, címkézett áru előállítása 
hagyományos technológia alapján
Elnyert támogatási összeg: 25 000 000 Ft

A beruházás tárgya egy fűszerpap-
rika őrlő, csomagoló üzem építé-
se volt, amelyben természetesen 
helyben megtermelt paprika feldol-
gozása történik. A fejlesztés során 
egy 248 m2 alapterületű őrlőüzem 
építése, valamint egy fűszerpapri-
ka őrlő malom beszerzése valósult 
meg. A termékeket a gyártó címkéz-
ve, eredet-megjelöléssel értékesíti. 

Röszke Község Önkormányzat
Projekt címe: Szabadidőpark kialakítása Röszkén
Elnyert támogatási összeg: 4 468 336 Ft

A projekt keretében a település központjában lévő 
kihasználatlan, elhanyagolt zöld terület parkká törté-
nő átalakítása volt. A szabadidőparkban kialakításra 
került egy szalonnasütögető, egy kerti pihenőhely 
padokkal, egy ivókút és egy nyilvános internet elérési 
pont. A parkban a megépített sétányok mentén éve-
lő, örökzöld és lombhullató fák, virágok, bokrok teszik 
még szebbé a környezetet. 
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Röszke Község Önkormányzat
Projekt címe: Művelődési Ház udvarán kiállítótér építése
Elnyert támogatási összeg: 11 215 603 Ft

A fejlesztés megvalósításával a Műve-
lődési Ház udvarán egy olyan kiállító- 
és rendezvénytér került kialakításra, 
amely teret biztosít a helyiek, illetve 
az Akciócsoport területén élő terme-
lők, kézművesek, vállalkozók számára, 
hogy termékeiket, szolgáltatásaikat 
időszakos rendszerességgel bemutat-
hassák, értékesíthessék. A beruházás 
keretében a betonudvar felújítását 
követően, közvetlenül a főépület és a kerítés mellett pergolát helyeztek el, valamint 
a különálló tankonyha épület homlokzatának átalakítása, nyílászáróinak áthelyezése 
következett. 

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Projekt címe: Tanuljunk horgászni! Horgásztábor Röszkén
Elnyert támogatási összeg: 1 201 769 Ft

A projekt célja egy ötnapos, 20 fős tábor szer-
vezése volt Röszkén, amelynek során a gyerekek 
megismerkedtek a különböző horgászati módsze-
rekkel, halfajtákkal, eszközökkel. A programot já-
tékos vetélkedők, hajnali és éjszakai horgászat is 
színesítette. Az utolsó napon vizsgát szerveztek a 
résztvevőknek, akik díjazásban is részesültek. 

Folyamatban lévő projektek:

Toma Gergely Imre
Projekt címe: Röszkei vadászház kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 19 998 000 Ft

Korom Ferenc Pálné
Projekt címe: Helyi termékek, szolgáltatások fejlesztése 
Elnyert támogatási összeg: 3 051 945 Ft
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


