A DOMASZÉKI
SZENT KERESZT TEMPLOM
TÖRTÉNETE
1985-1988

Talán Domaszék az egyetlen olyan község Magyarországon,
amelynek két katolikus temploma is van.
Eme kiadvány ennek történetét örökíti meg az utókor számára.
Kezdetek
/részletek Bálint Ibolya: Oltárkő a katedrán című könyvéből/
„Szeged határában - mint ismeretes - a város lakói művelték a földeket, s a tizennyolcadik század
derekától kisebb-nagyobb gazdasági épületeket is emeltek. A tizenkilencedik század közepén az akkori
Szeged-Alsótanyák domaszéki, feketeszéli részén is mind többen birtokukon töltötték családjukkal az
esztendő nagyobb részét, szegedi rezidenciájukon már csak igen keveset tartózkodtak. A családokhoz
természetesen gyermekek is tartoztak, akiknek meg kellett tanulniuk írni, olvasni, számolni. A
hatóságok éppen erre hivatkozva kezdetben megpróbálták megtiltani a kiköltözést. Miután ez nem
sikerült, a tanyák között kellett megteremteni az oktatási feltételeket.
Azokat a földeket, amelyek ma körülvesznek bennünket Domaszéken, a szeged-alsóvárosi gazdák
művelték tehát, már a 18. század első harmadától.”

AZ ISTEN HÁZA
„Sokan emlékeznek még azokra az időkre, amikor a
tanyai iskolák falai jelentették alkalmanként az Isten
Házát is. S ez szinte a kezdetektől így volt.”
„Egyes gazdák vagy a lakosság adakozásából, álló
fakeresztet készíttetnek az iskoláknál, vagy
hordozható keresztet szereznek be. A tanyai nép az
iskoláknál misére gyűlik, ájtatos imákat végez…”
„Szeged-Alsótanya teljes lakossága egyházi
tekintetben
Alsóvároshoz,
a
Ferencesek
Plébániájához tartozott 1894-ig. Azután Domaszék
kapitányságnak egésze, valamint Feketeszél
kapitányságnak nagyobb része az önállóvá lett alsóközponti plébániához került.”

Domaszék első katolikus temploma a Zöldfás templom
Az 1930-as évek közepéig Feketeszélen, Domaszéken
még nincs templom. A népek viszont úgy gondolták,
hogy nagy szükség volna rá, ezért hozzáláttak az
előkészületekhez:
Templomépítő
Bizottságot
alakítottak és megkezdték az adományok gyűjtését.
Pénz hiányában terményeket adtak össze, melyeket a
bizottság tagjai építőanyagra váltottak. A templom
telkét Schütz István pékmester adományozta saját
birtokából, a tervrajzát pedig a szomszéd birtokos
Ábrahám István építőmester készítette, aki a
főépítészi teendőket is ellátta.
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Így 1938 tavaszán megkezdődhetett az építkezés és még abban az évben ősszel be is fejezték. A
templom felszentelése 1938. szeptember 18-án volt, mert védőszentjének Szent István királyunknak
emléknapjára, augusztus 20-ra még nem lett teljesen készen. A Zöldfás templom eleinte a
lengyelkápolnai (ma Zákányszék) plébániához tartozott.
1940. augusztus 20-ára a templom új harangot kapott, és még ez év karácsonyán a legméltóságosabb
Oltári Szentség a templom tabernákulumában lehetett. Tíz évvel a felszentelés után 1948-ban pedig
saját papja lett a Zöldfás templomnak Nagy János atya személyében, aki kialakította a plébániát.

Domaszék, mint önálló község
1952. január 1-én Szeged-Alsótanya tanyavilágában utolsóként lett Szeged város közigazgatásától
elszakadva önálló község Domaszék, Feketeszél és Domaszék kapitányságból.
A község belterületét kijelölő tárgyalások idején sokan úgy gondolták, hogy a Zöldfás templom
környéke lesz majd az új falu központja, de nem úgy lett. (A néphagyományban úgy él,hogy „az öreg
Kurkó és Tóth Roza,” a két nagy kommunista bement Szegedre a megyeházára és ők javasolták, hogy
a falu semmiképpen ne a templom köré épüljön, hanem jó messze tőle, így majd az emberek hamarabb
le szoknak a templomba járásról.) Ezért lett hát itt a falu, ahol van. Lett Tanácsháza, Posta,
Takarékszövetkezet, Étterem és víz közmű. Kitűzték a főteret és az utcákat, ám lassan, nehézkesen
épültek a belterületi házak, a nép továbbra is a tanyákon lakott, s a Zöldfás templomba járt
szentmisére.
Amint azonban az 1970-es évekre (a „tanyarombolási” programnak köszönhetően) jobban benépesült
a falu (megépült az orvosi rendelő és a központi iskola, melynek következtében a tanyai iskolákat sorra
zárták be), a bent lakók már nem szívesen mentek ki „messzire” a templomba, hanem a faluban
szerettek volna szentmisét hallgatni. Ez vált lehetővé, amikor Kószó Istvánné és leánya Kószó Etelka
felajánlotta a főutcán lévő, központi fekvésű telkükön álló parasztházukat kápolna céljára.

„Jézus Szíve” kápolna a faluban
/Varga Ferenc plébános atya (1963-1982) Historia Domusban lévő írásai alapján/
„1976 márciusában megindultunk a falu felé. Az
utolsó évtizedben a falu
gyönyörűen
beépült.
Lehetőségeink is hozzá
nőttek,
hogy
szerény
formába
beépüljünk
a
faluba. Az első félévben
özvegy Kószó Istvánnétól és
leányától megvásárolt, a
több mint 800 négyszögöl házas ingatlant 30.000 Ft-ért úgy, hogy az átalakított melléképületet haláláig
lakják a hátsó kerttel és a gyümölcsöst háborítatlanul haszonélvezik és évi 6000 vagy havi 500 Ft
életjáradékot kapnak. A vétel külső formája, jogi vonatkozású dolgai július közepére elintéződtek.
Köszönet illeti jóindulatú támogatásukért: Farkas Józsefné elnöknőnket, Dobó Szilveszter vb. titkárt,
Tombácz Géza szakigazgatót, Molnár József az illetékhivatal vezetőjét, Dr. Pásztor Ildikót az ügyintéző
jogásznőnket és nem utolsó sorban Dr. Rátkai János egyházügyi titkárunkat.
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Jóindulatuk és segítségük nélkül leküzdhetetlen nehézségekbe ütköztünk volna. Ősszel álltunk neki a
kápolna belső kialakításának. Minden helyiség mozaiklapot kapott, egy falrész kiemelésével
bővítettünk, villanyt, vizet bevezettük. Óriási összefogás volt. Több mint 100 férfi és asszony dolgozott
(ők meszeltek, festettek) társadalmi munkában. Anyagszükséglete 50.000 Ft, amit szüleim emlékére
hagyatékukból áldoztam erre a célra.(Míg hozzá jutottam, Püspök atyánk kölcsönzött 40.000 Ft-ot,
amit pár hónap múlva kamatostul visszafizettem. Köszönet érte.) Híveink társadalmi munkája nagyobb
értékű volt, és hála Jézus Szívének, karácsonyra a kápolna berendezve készen állt. „Jézus Szíve”
kápolna, szentségházában Jézussal! Szívünk melege most már közvetlen kötetlenséggel áradt a fejlődő,
kedves hű község lakosaira. A kápolna fűtésére két új olajkályhát vettünk. Minden negyedik vasárnapra
megkaptuk a misézési engedélyt és a nagyobb ünnepek estéire. Így volt ez egy évig. Ma már állam
hitközi hozzájárulással a kápolna teljes filia-rangot nyert. 1977 őszén új 7 hetes szakmunkával, azonban
szakmérnök Ábrahám Gyula végezte: kerítést, kapukat, építettünk, járdákat, tetőjavítás 20.000 Ft
értékben. Hegesztés, festés maradt tavaszra. A munka értéke megduplázta a fenti összeget. A
résztvevők nevét minden esetben irattárban megörökítettük és a Szent Szív áldását kértük
mindnyájukra. 1978 februárjától minden vasárnap este oktatás, mise!!!
Kószó nagymama két évig örülhetett, hogy házából Isten háza lett és ez év februárjában szentségekkel
megerősített lelkét adhatta át Urának, Teremtőjének. Nyugodjék békében.
A kápolna gondnoka, Biz. Elnök: Szűcs János
Gondnok: Sebők János
Titkár: Hevesi Imre
Ügyvezető: Varga Ferenc plébános
Ügyvezető helyettes: Perlaki Flórián segédlelkész
„Varga Ferenc plébános, aki 1963-tól szolgálta az Urat a Zöldfás plébánián, szorgalmazta, hogy legyen
templom a falu szívében is. Elképzelését sokan támogatták. Felkarolta az ügyet dr. Udvardy József,
majd Gyulai Endre megyéspüspök is, aki hajdan a Zöldfás templom plébánosa volt. S ezúttal újból
összefogott a nép. Sajnos Domaszék közben elvesztette szeretett plébánosát.” /idézet Bálint Ibolya:
Oltárkő a katedrán című könyvéből/
Varga Ferenc plébános atya 1982. április 1-én az
Örökkévalóságba költözött. Temetése a SzegedBelvárosi temetőben április 5-én volt.
1982. augusztus 2-án Perlaki Flórián áthelyezést
kapott a Békés megyei Dombegyházára. Az ottani
plébános Laczkó Ferenc jött Domaszékre.
Laczkó Ferenc plébános atya és munkatársai
Máriai Franciska kalocsai iskolanővér, Elekes
Klára kántor, házvezető nő 1982. augusztus 10én érkeztek Domaszékre és augusztus 20-án
átvették a hivatalt.
Laczkó Ferenc atya ugyanúgy szívén viselte az új
templom ügyét, mint elődje, de az 1980-as évek
elején még az országban fennálló politikai
rendszer szinte lehetetlenné tette új templomok
építését.
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Eszmélődés egy „tény kapcsán.”
/Sóki Károly plébános atya írása/
Itt áll egy templom, ami a miénk!
Egy régi tanárunk mondta: „Találtam a világban népeket tudományos műveltség, összkomfortos
kényelem, anyagi gazdagság nélkül, de vallási szokások, Istenre irányuló hit nélkül nem.
Aki emberként születik a földre, vele születik és él az a vágy, az a szükséglet, hogy létének alapját és
értelmét, valami természetfeletti okkal, vallási indokkal megvilágítsa. Ez ad „alapot” minden szent
helynek, kultikus térnek, templomépítésnek. Ezért erősödött meg a domaszékiek lelkében is a vágy
saját templom után, az új részben is. A településfejlesztés áttolásával a régi Zöldfás templom
környékéről és vonzásköréből egy „semleges zónába”, ami lakhatási szempontból nem is kedvezőbb,
mint a régi hely volt, az ateista rendszer ideológiai célját, vallás ellenes harcát szolgálta. A nép így
fogalmazta meg akaratát: „Nem falu az, torony nélkül”! „Templom nélkül nem lehet élni.”
Nagyon csodáltam mindig a merész vállalkozókat. A község papját, népét, és az egész „összefogást”,
kik mertek szembe menni a „förgeteggel.” Perczel Dénes neve Debrecenben, s a fővárosban, és az
ország több pontján már ismert volt. Csodáltuk bátorságát, találékonyságát, egyszerű modern
megoldásait a „szent terek” létrehozásában és kivitelezésében. Sok művészi munkában saját kezével
alkotott, keményen dolgozott. Ne csodálkozzunk a magára maradtság, az egyedül küzdés tényén. Ami
őt soha nem törte le. Egy régi tanítványom elmondta, hogy az Építész-mérnöki főiskolán, hivatalos
előadásokon közölték, hogy aki templom, vagy imaház építésében részt vesz, tervez, vagy kivitelezést
vezet, soha ne számítson arra, hogy kiváló építészi minősítést kaphat.
Makacs tények, nehéz körülmények között indult az építkezés. A gáncsoskodások ezer módját lehetne
felsorolni. Még a rendszer utolsó éveiben is, az engedélyeztetések és kijátszások útvesztőiben kellett
vergődni a legkisebb és legszükségesebb felújítások ügyében is. Keresztutat járni a politikai
hatalmasságok és az államegyházügyi hivatal irodáiban. Számomra tehát nagy felismerés, hogy Isten
külön ajándékának tartom a domaszéki Szent Kereszt templom felépítését az adott korlátok között.
Anyagi, technikai, gazdasági és világnézeti válsághelyzetben megvalósult csoda! A gőgösködő hatalmi
emberek első szava, és egyetlen érvelése ez volt: „Hogy képzelik! Maguk a dolgozó nép ellenségei!
Elvonják az élet, a fejlődés lehetőségeit!” És íme, a nép vágya, a templom áll, mint imára emelt kéz, és
mutat az ég felé.

Domaszék második katolikus temploma a SZENT KERESZT TEMPLOM
A Szent Kereszt templom építésének története
Laczkó Ferenc plébános atya (1982-) Historia Domusban lévő írása alapján/
1983. április 18-án a Püspök Úr, az Irodaigazgató és az Egyházügyi titkár megszemlélte a falusi kápolnát
s sejtette a Titkár, hogy kapunk templomépítési
engedélyt.
1983. október 15-én szóban megkaptuk a
templomépítési engedélyt.
1984. május 25-én beadtuk az „Elvi engedély” kérelmet
az új templom ügyében.
1984. június 11-én elkészült az új templom makettje!
Istenem, kész lesz ez valamikor?
1984. augusztus 25-én megjött a templomépítéshez az
Elvi engedély! A búcsúi szentmisén kihirdettük, amit
örömmel fogadtak a domaszékiek.
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1984. szeptember 23. vetített képes előadás az új templomról. Koczor György tervezőmérnök vezette
az előadásokat. Szép számú hívő sereg gyűlt össze ez alkalomból.
1984. Halottak napja. Nagy és szomorú fordulat a templom tervezésében. Koczor György szegedi
tervező „kifutott” az időből. Mindig csak ígérgetett, de nem csinálta a templom engedélyezési
tervrajzát. (Újszegeden a SZOT szállót pályázta meg, s így a mi templomunk „leállt”.)
Hosszú gondolkodás után budapesti tervezőt kerestem. Láttam a gyáli templomot, melyet ő tervezett,
s kapcsolatba léptünk. A mai napon (november 2-án) lejött terepszemlét tartani.
Az elvi engedélyezés meg van Koczor tervei alapján, de már az engedélyezési terv - teljesen más
alakban, miután Koczor mérnöktől megváltunk - Perczel Dénes tervei alapján készültek.
1984. december 4-én átvettük az új templom makettjét Perczel Dénes elképzelései alapján.
1984. december 7-17 között a Mórahalmi ÁFÉSZ
leszállította a megrendelt jugoszláv kisméretű téglát
200 ezer darabot, 980.000 Ft ellenében.
1984. január-februárban a házszentelés alkalmával
gyűjtés volt, ebből fizettük ki a téglát. Sokan segítettek
összerakni, mert nagyon jó idő volt.
1985. február 8-án beadtuk az építési engedélyt a
Megyei Tanács Építésügyi Osztályára. Osztályvezetője
Vágvölgyi Sándorné, református vallású.
1985. február 12-én a Püspök Úr 400.000 Ft-ot adott az alapozáshoz.
1985. március 19-én megjött az Építési Engedély az új templomhoz.
1985. április 11. Van építésvezető és kivitelező az új templomhoz. Építésvezető: Báló József (Makó),
Kivitelező: a Makói Egyházközség kőműves csoportja.
1985. április 16-án jött levél Bécsből, melyben értesítenek, hogy az új templomra 377.000 Ft-ot
küldenek.
1985. május 16-án megjött a darabos mész 100 mázsa Beremendről - másnap 8 emberrel 8-tól 4-ig
beoltottuk.
1985. szeptember 11-én kitűzték az új templom alapterületét. (Báló József, Kovács Imre és Ábrahám
Imre + 4 ember).
1985. szeptember 15. de.10 óra Alapkő letételi ünnepség. Dr. Udvardy József Szeged-Csanád
egyházmegye püspöke végezte kb. 1500 ember jelenlétében!
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1985. szeptember 16. Elkezdődik az alapozás!
1985. november 1-re befejeződik az alapozás!
1985. november 8-án elkezdődik a falazás!
1985. november 30-án befejeződik a falazás!
Alapozásnál és falazásnál kb. 280 ember dolgozott
társadalmi munkában kb. 3000 munkaórát
hihetetlen intenzitással. Szép volt, mindenki
csodálkozott.

1986. április hónapban a makói kőműves brigád elkezdte az új templomnál a munkálatokat. Társadalmi
munkában csináltuk az aljzat betonozását. Zsaluzás, majd rozsdamarózás és festés volt még a munka.
1986. április 26-án vízszerelők jöttek Hódmezővásárhelyről.
1986. május 13-án a Hídépítő Vállalat betonozta a felső koszorút. A templomépítés szépen haladt,
sajnos azonban megzavarta egy pap kolléga felelőtlensége, amely súlyos problémát okozott a
domaszéki plébánián és a hívek körében is. Nagyon veszélyes volt, a templomépítés is megszakad. Ma
sem lett megnyugtatóan elintézve. A szentmihályteleki ügy miatt elmaradt a gyermekek vizsgája és
évzárója, a szülők Anyák Napja. Közben a zsaluzás és élet haladt tovább, s így volt szép.
1986. július 18-án ismét feszültség támadt a plébánián Kószó Etelka miatt. Ő ajándékozta az új
templom telkét, s most (valószínűleg bíztatásra) szeretné vissza venni az ajándékot. Bement a
Földhivatalba és mindent kiabált az Egyházra. Ott a jó szándékú alkalmazottak lecsillapították.
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Később megnyugodott, de teljesen nem. Az egyik portájára kihajtotta a jogosan neki járó
haszonélvezeti jogot. Így a plébánia csak az ő engedélyével épülhetne.
1986. szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, az új templom búcsúja Dr. Katona
István szentbeszédével. A szentmisén kb. 600-an vettek részt a „falak között” tető nélkül.
1986. szeptember 18-án elkezdődött a lakatos munka. Szépen és jól dolgoztak a lakatosok: Szabó
Ferenc és Majer Imre (Szeged), Dobó József (Tiszasziget), Veréb György (Sándorfalva).
1986. november 6-a után megindul a toronyszerelés és kb. 2 hét múlva elkészül a vasszerkezet a
földön.
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1986. november 22-én negyed 12-kor tornya van a falunak. Óriási eredmény és nagyon szép.
1986. december Az évet jó idő lévén rendrakással fejeztük be az új templomnál.
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1987.április 9. Megjött a DANTHERM az új templomhoz (Óriási méret). Húsvét után elkezdődött az új
templom tetőszerkezetének készítése.
1987. június Az új templomnál dolgoztak a tetőfedők, kőművesek, ácsok, bádogosok, villanyszerelők,
asztalosok és segédmunkások.
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1987. szeptember 10-én elkezdődött az új torony állványozása (28 m).
1987. szeptember 13-án vasárnap az új templom búcsúja, melyen két püspök vett részt: Dr. Udvardy
József nyugalmazott püspök és Gyulai Endre új megyés püspök.

1987 karácsonyától egy hónapig játszották a
gyerekek
a
pásztorjátékot
(Röszkén,
Mórahalmon, Ásotthalmon, Zákányszéken,
Petőfiszálláson, Csengelén, Kisteleken). A
pásztorjáték szereplői 110 ezer Ft-ot gyűjtöttek a
Szentlélek eljövetelét ábrázoló ablakképre.
1988. márciusában meglátogatta az épülő új
templomot egy Amerikában élő dorozsmai
magyar, és felajánlott egy használt elektromos
orgonát ajándékként.
1988. április 11-én elkezdődött az új templom
külső-belső vakolása. Átlagosan 6 mester és 10
segédmunkás részvételével.
1988.
május
16-án
megkezdődött
a
templombelső ajzat szigetelése és betonozása.
1988. június 17-én fűtésszerelés.
1988. június 25-én a már meglévő kis harangot
(75 kg) felszerelték a toronyba. Szerelő: Farkas
Titus monori lakos.
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1988. július 12-én a régi kápolna elbontása az új templom előtti térről. 1 nap alatt „eltűnt” a régi
parasztház, a domaszékiek nem hittek a szemüknek.
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1988. augusztus 22-én a második harang is felkerül a toronyba, amely Gombos Lajos harangöntő
munkája, s közben kubai márvánnyal burkolják a templom aljzatát.
1988. szeptember 1-én kész lett a 282 cm magas Nagy Kereszt. A Corpust Perczel Dénes tervező
készítette francia rézlemezből, és felkerült helyére az USA-ból kapott elektromos orgona.
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1988. szeptember 11-én de. 10 óra TEMPLOMSZENTELÉS (1985-1988)
A templomszentelést Gyulai Endre megyés püspök végezte, hatalmas hívősereg részvételével. 70
plébánia kapott meghívót. 15 különjárati autóbusz volt és kb. 5000 ember. 10 órakor kezdődött a
szentmise és 12 órára lett vége, utána a helybeli vendéglőben 200 személynek ebédet adtunk. Egész
nap volt az új templomnak látogatója, külön buszokkal. Felemelő élmény volt mindenki számára.
Kivonult a TV, rádió, Dél-magyar újság és a Szabad Föld. Részt vettek a helybeli községi elöljárók és a
szegedi képviselők a szentelési szentmisén. 30 pap jelent meg a szentelésen. Voltak külföldi vendégek
is többen (Olaszország, USA). Olasz újság is írt a templomszentelésről, és a helybeli újság is Horváth
Dezső tudósításában. Dr. Udvardy József nyugalmazott püspök, aki a legtöbb segítséget adta a
templom építéséhez, sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni a templomszentelésen. Köszönet
neki a sok segítségért.
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1988. szeptember 24-én az első házasságkötés az új
templomban.
1988. október 1. A kazánház építésének kezdete, kezd hideg
lenni.
1988. október 26. Jubiláló házasok megáldása.
1988. november 18-ra készült el a fűtés, amikor már
meglepetésre 17 oC fok volt. Nagyon hideg volt a munkálatok
idején, a fűtés viszont nagyon jól sikerült.
1988. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján volt a
legelső elsőáldozás az új templomban.
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1988. december 6-án Mikulásünnep a hittanosoknak.

1988. december 25. Karácsony. Nagy sikert aratott az új templom első karácsonyi pásztorjátéka, amit
Máriai Franciska nővér és Tombácz Gézáné tanított be. Előadták a gyerekek még Apátfalván, Rúzsán,
és Szeged-Rókuson, mellyel 20.000 Ft-ot gyűjtöttek a gyerekek a templomra.
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1989. február 20-án beadtuk az új plébánia építési engedélyezési tervét az Építésügyi Osztályra.
1989. április 11-én visszaadták a plébánia tervét szakmai kifogásokkal. Majd két hónapig „ültek rajta”,
mire visszaadták. Ez az igazi szocialista bürokrácia.
1989. április 28-án ismét beadtuk a plébánia engedélyezési tervét javítva. Május hónapban szerettük
volna, ha a plébánia épület falai álltak volna, de sajnos még hozzáfogni sem tudtunk.
1989. június 5-én végre elkezdődtek a plébánia alapozási munkálatai és június 16-ig tartottak, majd
folytatódott az építkezés. Sokan segítettek, de már fáradtak voltak a társadalmi munka tekintetében.
1989. július 24 és augusztus 5 között elkészült a plébánia falazása társadalmi munkában. Szép volt, de
sokat kellett dolgozni.
1989. augusztus 9-én levélben kértem a Tanácsot és a TSZ-t, hogy segítsenek a templom két hátsó
ablakát elkészíttetni. Mindkét intézmény 200-200 ezer Ft-ot adott.
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1990. március 5-től elindult a plébánia belső vakolása társadalmi munkában.
1990. március 11-én harang szentelés volt (325 kg + szerkezetek = 400 kg).
1990. március 17. Kezdtük a plébánia aljzatbetonozását szigeteléssel és 3 cm hungarocellel, majd
folytatódott az építése és lassan lakhatóvá is lesz.
1990. április 5. Feltettük a nagy harangot a toronyba daruval.
1990. április 16. Húsvét után elkezdődött a plébánia meszelése. Asszonyokkal próbálkoztunk
meszeltetni, de nem sikerült, így festőt kellett hívni.
1990. május 7-9. között a templom előtti két nyílást beraktuk üvegtéglával, mert nagyon huzatos volt.
1990. május 28-29-30. Behurcolkodtunk az új plébániába. Szokatlan az új hely, és nagyon szomorúan
hagytuk ott a csendes „tanyai lakot”. Sok szép emlék fűződik hozzá!

1990. október 3-án kezdtük a plébánia külső vakolását 1 kőműves és 1 segédmunkás erővel.
A plébánia elkészült, de garázs és melléképület még nincs. Sajnos nincs pénzünk, kevés a remény, hogy
lesz, így nem lehet tudni, mikor építkezhetünk tovább.
1990. december 10-től a plébánia padlásterét szigeteltük és betonoztuk.
1991. május 9. Kész a padlástér betonozása.
1991. július 18-án kiástuk a gázvezeték árkát kb.120 m-t.
1991. szeptember 8-án, a templom búcsúján volt a háborús hősök táblájának avatása és a ministráns
búcsúztatás is.
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1991. október Szerelik a gázt a plébánián és november 4-én beindult a gázfűtés a hittan, illetve a
tanácsteremben is.
1992. május Megtörtént a plébánia padlásának vakolása és grabozása, majd a garázsépítés. Teljesen
házi kivitelezésben.
1992. október 17-re elkészült a garázstető!
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A négy ablak az adományozóik nevével és a többi adományozó nevét megörökítő márványtábla:

A Községi Tanács VB. adománya

A Szőlőfürt MG. Szakcsoport ajándéka

Karácsonyi szereplők adománya

Császár Illés és felesége adománya
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Akik jelen tudomásunk szerint, kezük munkájával segítették a templom épülését: Bába József, Bende
Ferenc, Csamangó János, Császár Illés, Császár János, Császár László, Dobó József, Engi András, Farkas
Győző, Horváth Imre, Jáger István, Jáger Istvánné, ifj. Jáger István, Jáger Zoltán, Kalmár Ferenc, Kalmár
József, Kalmár Szilveszter, Kiss István, Németh János, Nyári János, Szakáll István, Szécsi Jenő, Sziráki
Ferenc, Szűcs János, Tapodi István, Tombácz Géza és felesége, fiúk ifjú Tombácz Géza, Vajas Imre, ifj.
Vajas Imre, Vass István, Vőneki István. A legtöbb kétkezi munkát, amint a még élő társadalmi munkások
beszámolóiból kitűnik, maga a plébános, Laczkó atya végezte.

Sajnos a templomépítők közül már többen az Égi Hazába költöztek, de az élők szívesen emlékeznek ma
is a munkával telt napokra. Az ő élményeikkel zárjuk a történetet.

Laczkó Ferenc plébános emlékezése: Az álom valóra vált….
Valahogy úgy éreztem mindig, hogy ahol vagyok, ott rendnek kell lenni. Ami kell, azt megtartani, ami
felesleges, azt megszüntetni! Legnagyobb boldogság volt számomra, amikor gyermekkoromban
szombaton délután felsöpörtük az udvart s rendet raktunk a ház körül s ránéztünk a tanyára, mint
otthonunkra, ahová boldogan érkeztünk haza.
Úgy gondolom, ez az érzés élt bennem minden lelkipásztori helyemen s ennek az érzésnek a parancsát
teljesítettem akár fizikailag külsőleg, vagy lelkileg belsőleg! Így érkeztem Domaszékre 1982 őszén. Nem
voltam ismerős a településen, de nagyon örültem neki, mert sok tanyája volt. (1023 tanya!) Nagyon jól
éreztem magam a tanyák között: felszabadult és boldog voltam. Így találkoztam azzal a gondolattal,
hogy a domaszékiek templomot szeretnének építeni most alakuló falujukban. „Egy falu nem falu
torony nélkül!”, hangzott el az ismert szólás. Természetes, hogy azonnal mellé álltam e nemes
törekvésnek és minden erőmmel segítettem. A valóságban azonban nem mértem fel, hogy mit jelent
az, hogy egy templomot felépíteni, amikor az egyházközségnek kb. 200.000 Ft-ja volt (1 kisméretű tégla
ára 4,5 Ft volt). Bíztam a Gondviselésben, a megyéspüspökben és a hívekben, no meg közvetlen
Segítőimben.
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Első lépés volt, hogy házszenteléskor (1983) mindenkit megkérdeztem, hogy akarja e, hogy legyen
templom. Hajlandó-e áldozni rá pénzt vagy segédmunkát? A válaszokat összeírtam s azután
döntöttem, hogy nekikezdjünk-e a templomépítésnek. A felelet általában igen volt s a felajánlott
összeg és munka is biztató volt. Természetesen volt ellenvélemény is. Pl.: „imádkozzanak sátorban,
nem kell ahhoz templom”, „úgy sem lesz abból semmi, összeszedi a pénzt és lelép vele külföldre”
Ezekre mindig válaszoltam vasárnaponként a szentbeszédben.
1985-ben - a házszentelések alkalmával - volt az első gyűjtés, melyet a templomszentelésig még kettő
követett. A gyűjtés folyamatos volt, bármikor hozzá letett járulni az építéshez. A templom kórus alatti
részében, - bejárattól jobbra - helyezkedik el a márványtábla, melyen fel van sorolva a jelentős
szponzorok neve. Számomra sokszor hihetetlen volt, hogy akkor jött az adomány, amikor már alig volt,
vagy nem is volt pénzünk. Sosem kellett megállni a munkálatokkal pénzhiány, vagy munkaerőhiány
miatt. Legtöbben az alapozásnál dolgoztak: naponta 40-50 ember 2 mester irányításával. Óriási
meglepetés volt, amikor az alapárkot a rászánt idő 10-ed része alatt kiásták. Az építésvezető
ügyességén múlt, hogy nem kellett hazaküldeni az embereket, hanem elkezdtek betonozni.
Minden nap kaptak ebédet a munkások, melyet Édesanyám készített el 1-2 segítséggel (Laczkó mama).
Ital is volt (sör vagy bor) 9 órakor, 12 órakor, 15 órakor, 17 órakor!
1985-ben megtörtént az alapozás és falazás, 1986-87-ben tetőfedés, toronyállítás és aljzatbetonozás,
1988-ban a „felöltöztetés” és még ez évben a templomszentelés. Így valóban elmondhattuk, hogy „az
álom valóra vált!”
Nagyon örültek a domaszékiek a felépült templomnak s abban az időben még meg is töltötték
vasárnaponként. Magam is nagyon örültem! Azt mondtam: „szép volt, jó volt, de elég volt!” (Akkor
még nem gondoltam, hogy szülőfalum, Csengele is arra vár, hogy építsük fel a templomát!)
Hálás szívvel gondolok Édesanyámra, Franciska nővérre, Elekes Klárára, Báló József építésvezetőre és
Dr. Sávay János egyetemi tanárra, aki nagyon sokat segített.

Máriai Franciska nővér emlékezése: Szép emlékek
Kedves, szép emlékeim a templom építéséről.
Az egész építés alatt csak öröm és lelkesedés volt mindenkiben. Teljes szívvel és minden erővel a célt
látva dolgoztak az emberek. Az alapkő elhelyezésekor dr. Udvardy püspök úr azt mondta, ha teljes
hittel, szeretettel és bizalommal fogunk hozzá, az akadályokat legyőzve teljesül a vágyunk, és elkészül
a templom.
A nehézségek jöttek, de Isten jóságával megoldódtak. Mivel én voltam a könyvelő és pénztáros, az atya
többször kérdezte, van-e még pénz, habár néha akadozott is, de volt. Egyszer valaki feljelentést tett,
ám az ellenőrzés mindent rendben talált.
A plébános úr édesanyjával a régi épületben kialakított konyhában főztünk naponta a munkásoknak. A
hívek hozták a hozzávalót, sosem volt hiányunk. A készlet szerint alakítottuk a menüt. Az ebéd is mindig
elegendő volt. Jó volt látni, milyen örömmel hozták a terményeket és a húsokat a hívek, a
templomépítő munkások pedig milyen vidáman fogyasztották el az ebédet.
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A szomszédságban lakott Manci néni, aki buzgó templomba járó asszony volt, de a kalapot a férje
viselte. Jó ember volt, de mindent előbb tőle kellett kérni. Ezért hozzá fordultam, hogy a
kemencéjükben süthessünk kelt kalácsokat a munkásoknak. (Már előzőleg is engedélyezte a
szerepruhák varrását a gyerekeknek.) Ő aztán mindig buzgón, időre befűtötte a kemencét és vihettük
át a tepsiket. Mindenki örvendezett a jó erős leves után a kalácsnak. Mikor később egyszer ott jártam,
már ő is járt a szentmisére.
Még egy emlék a főzéssel kapcsolatban: Császár Illés bácsi is sokszor hozott ebédre valókat. Szegedre
járt piacra, mindig a megszokott helyére. Ott volt a halála is, de előző nap részt vett a lelkigyakorlaton,
szokása szerint gyónt, áldozott, nem gondolva a halálra. Másnap, mikor a fia ment hozzá a piacra, már
csődület fogadta, édesapja végső perceit élte. Tiszta lélekkel mehetett az Úr elé.
Érdekességként említem, hogy egyszer éppen egy napon 3 Papp nevezetű férfi jött dolgozni.
Nevetgéltek rajta, hogy három Papp dolgozik, negyedik a plébános atya.
Fáradtságos volt a gyerekek vidéki kőrútja a pásztorjátékkal. Hűségük és kitartásuk gyümölcse:
összejött az üvegablak ára templomunk számára. Más örömük is volt, nemcsak a vidám együttlét,
hiszen minden plébánia nagy szeretettel és finomságokkal várta őket.
A szentelési képen látható egy olasz házaspár. Ennek története, hogy a feleség Szeged környékén
született, és újságban olvasta, hogy Domaszéken templom épül. Jelentkezett, hogy egy kisebb
adománnyal ők is hozzájárulnak. Ezt természetesen boldogan fogadtuk, hiszen a legkisebb adomány is
közelebb visz a célhoz. A szenteléskor hoztak ajándékot, szép kis víz- bor kancsó készletet. Később még
két ízben pár napot töltöttek Domaszéken, egy családnál szálltak meg.
Még a keresztúti képekkel kapcsolatban szeretnék szólni. A képek nyomtatott másolatok, amiket
bekereteztettünk. Akkoriban kezdett megjelenni a 15. stáció is. Megpróbáltam a római kapcsolatok
révén, az ott élő magyar papfestőt megkérni, festené meg nekünk a képeihez, a feltámadás jelenetét.
Ő elkészítette és így ez az utolsó kép a vászonra festett eredeti kép másolata Prokop Pétertől.
Most emlékeimben újra megjelent előttem a küzdelmeket, akadályokat lelkesedéssel, kitartó
munkával legyőző célhoz jutás, hiszen a templom már harminc éve áll és szüntelen türelemmel várja a
belépőket, hogy kegyelmeivel gazdagítsa gyermekeit.
Eszembe jutott egy régen tanult vers is.

Reményik Sándor: Alpesi rózsa
Lapály lakója, elhiszed-e, mondd,
Hogy van, hogy él, hogy csillagszirmot bont,
S futószőnyegként terül nyár felé
A havasokat látogató Isten
Nesztelen léptű lábai elé?!

A hátizsákom felhorzsolta vállam,
A szeges cipő feltörte a lábam,
A botom eltört, újat kellett vágni,
Lélekzet nélkül sokszor meg-megállni,
Törpefenyő, boróka megakasztott,
Fejem fölött a végtelen virrasztott,
Szomszédságomban villámok cikáztak,
A sziklák - mint én - hol égtek, hol fáztak,
Hullott a lelkem vére-verejtéke, De feljutottam - s megérte, megérte!

Lapály lakója, hidd el nekem: láttam
Most harmadéve, izzó arany nyárban,
Szellős, szigorú, büszke magasságban.
Hiába, ingyen nem adódik semmi,
Nagyon magasra kellett érte menni.
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Elekes Klára: Visszaemlékezés a Domaszéki Szent Kereszt Templom építésére
1962 augusztus hónapban érkeztünk a Domaszék - Zöldfás Plébániára Laczkó Ferenc plébános atyával
és Máriai Franciska nővérrel. Én nem kis izgalommal és várakozással, merőben ellentétes munkakörből
jöttem, a Szakszervezetek körébe tartozó Társadalombiztosítási Osztályról. Itt dolgoztam Budapesten,
és ekkor fejeztem be a Társadalombiztosítási Főiskolát (még alig száradt meg a tinta a
bizonyítványomon). Ma sem tudom, hogy mertem bejelenteni, hogy más munkakörbe megyek, pláne
egyházi munkakörbe! A családom sem fogadta lelkesedéssel, de eljöttem!
A püspök atya már annak a várakozásnak az ismeretében helyezte plébános atyát Domaszékre, hogy,
templomot szeretnének a domaszékiek a faluba.
Az új templomépítés napirenden volt, bár elég reménytelennek tűnt, mert az iroda fiókjában, kis
borítékban 10 és 20 filléresek voltak. Leginkább Franciska nővér bizakodott, a "Gondviselés, ha akarja,
meglesz a rávaló" mondta, és meglett. Hála Istennek!
De mi még sokat dolgoztunk a Zöldfás templom körül is, talán kételkedtünk is, hogy egyhamar felépül
az új templom. Betonoztuk a plébánia folyosót, központi fűtést szereltek a munkások, ott is aludtak,
étkeztek a plébánián. Danterm fűtőtestet állítottak be a templomba. Az egyik szobában egy kislánnyal
elkezdődött a "rendszeres" hitoktatás. Kezdetben vasárnap 5 helyre jártunk szentmisét mondani. Örök
emlék marad a Csamangó Jani bácsi, aki jött velünk az összecsukható harmóniumával, mert. ő
harmóniumozott a szentmiséken. Egyébként is sokat segített mindenkor kétkezi munkával is. A kertben
termelt zöldségekkel a domaszéki hívek az új templom építésénél végig segítettek.
Nem volt könnyű az első tervezőmérnökkel, Koczor Györggyel a tárgyalás. Az Egyházügyi Titkárral
Udvardy József püspök úr tárgyalt, ami szintén nem volt egészen felhőtlen. Időben is lassan haladt a
tervezés és a híveknek a látványterv sem nyerte meg a tetszését.
A második tervezőmérnökkel, Perczel Dénessel történt tárgyalás után elfogadták a tervet.
A végső megbeszélés napja számomra örökre fájdalmas emlék lesz. A megbeszélés után mire
hazaértem Sződre, édesanyám meghalt. Tudtam rákos betegségéről, de reménykedtem, hogy ilyen
gyorsan nem hívja haza a Jó Isten. Nekem ez az első áldozatom - így gondoltam - az új templomért.
Laczkó atya a házszentelések alkalmával írta össze dr. Sávai János atya segítségével, hogy ki, miben és
milyen pénzösszeggel tudna segíteni a templomépítésben.
A jogosítványom megszerzése után, az építkezés kezdetén, nekem kellett a tanyákra kimenni és
megbeszélni, mikor vennénk igénybe a segítséget.
A homokban való közlekedést csak az ott élők ismerik. A humor kedvéért írom, hogy amikor először
mentem a jogosítvány megérkezése után Szegedre szögekért a kedves nővérrel, azt mondta: "azt
hittem, nem tud a piros lámpánál megállni", a homokba belefulladni viszont egyből sikerült.
A tanyavilágban sem volt egyszerű tájékozódni, de nagyon nagy segítség volt a Trabant. Csak "Ő" tudná
megmondani, mennyi oltott meszet kellett Ábrahám nénitől, a Tüzépről, hány zsák cementet, és még
hány százféle dolgot, személyt kellett Szegedről és még ki tudja honnan, hoznia az építkezés ideje alatt.
A kántorképző záró vizsgájára pedig azért nem tudtam elmenni, mert Mórahalomról kenyeret kellett
hozni a munkásoknak. Akkor nekem ez is nagy áldozatnak tűnt.

A templomépítés nagyon szépen haladt a napi problémák ellenére. A sok kisméretű tégla ide-oda
rakása is örök emlék marad. Abban - úgy emlékszem - még Kószó Etelka néni is kivette a részét és több
hölgy is, " mivel ez női munka".
Az Alapkőletétel ünnepsége is nagyon emlékezetes marad. Jóval az időpontja előtt, Csamangó Jani
bácsi hozott egy tükörfényesre kifényesített "ágyúcsövet", amibe majd elhelyezik a hivatalos
okmányokat. Hihetetlen, hogy a jó Isten a korábban rosszra használt dolgot ilyen jóra felhasználja. Mi
még sokáig gyönyörködtünk benne a plébánián. Aztán az okmányokon kívül telerakták még "minden
jóval". Nagyon sokan voltak. Kis énekkar is összegyűlt a plébános úrék fiatal közösségéből, akik az előző
szolgálati helyeikről megmaradtak.
Szép élmény, hogy a hívek, akik a társadalmi munkások voltak, reménnyel és örömmel dolgoztak. Egy
makói kőműves és még öt ember késő estig dolgoztak megállás nélkül. A diafilmeken jól látni, hogy
villanyfénynél is dolgoznak. Az alapásásnál atya is segített, azt hittük, hogy vár lesz ekkora alapon, nem
templom.
A mészoltás a veszélyessége miatt is nagy dolog volt. Félelmetes volt az óriási gödör, amit megtöltöttek
oltott mésszel a munkások.
A betonba került vasrácsok még ma is a szemem előtt vannak. Atya a kezeit fájlalta nagyon, mert ő is
segített a drótozásban.
Az ebédet a munkásoknak mindig valamelyik család vállalta, általában el is hozta, majd később a
plébános úr édesanyja a hozott nyersanyagból főzött, nem igazán jó körülmények között, a kápolna
melletti kis folyosón. A hittanórákon viszont a kápolnában érezték a jó illatot a gyerekek.
Később a tetőszerkezet vasaival a hölgyeknek kellett megdolgozniuk (ez is női munka). Hosszú árkokba
műanyag fóliát tettek és "rozsdamarózták" a tetőszerkezet óriási vasgerendáit és vasszerkezeteit. Az
alapozó festése is így történt.
Később látványos és nagyon izgalmas volt a felrakása. Én egyfolytában imádkoztam, míg a daru
emelgette a magasba ezeket a nagy vasdarabokat. Az összehegesztése sem volt egyszerű, de már így
is szép volt.
A falazás, ilyen távolról úgy tűnik, elég hamar elkészült. Már a búcsúi szentmisét is itt mondtunk a falak
között. Az ablakok helyén járkáltunk ki-be.
Nagyon nagy várakozás volt a márvány érkezése és az, hogy hogyan lesz megoldva a burkolás, a fűtés,
a nagy kereszt elkészülése, az aranyozás, a Tabernákulum, szembemiséző oltár, amit Perczel Dénes
tervező tervezett és részben készített, a színes ablakok tervei, ami készen szép és jó lesz-e? Kik és
hogyan állítják majd be az ablakokat? Azt hittük, ahány kis darabból van, annyi fele hullik a beállításig.
De hála Istennek, nem lett még karcolás sem rajtuk. Ma is nagy öröm ezekre nézni. Öröm volt, hogy az
egyik ablak finanszírozását a gyerekek a karácsonyi szerepükkel összegyűjtött pénzből vállalták. Bár a
próbák során a szereplők itt-ott a pásztorbotokat kezdték egymáson is kipróbálni, de büszkék lehetnek
rá, hogy beírták a templomépítés történetébe a nevüket, és örömmel nézhetik mindenkor
templomukat.
Először vehették körül az oltárt a májusi ájtatosságon, a lányok a Szűz Mária szobornál elsőként
imádkozhatták a Lorettói litániát. Az első pásztorjátékon is ők szerepelhettek, és első ballagók voltak
az új templomban, valamint első cserkészei is a községnek.
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Bende Ferenc emlékezik
Én a templomépítésnél segédmunkásként Engi Bandival dolgoztam, aki kőműves volt. Velünk dolgozott
még Sziráki Feri, akinek a felesége, Marika ajánlott be engem a templomépítéshez segíteni. Ő szólt, ha
szükség volt rám.

Császár László emlékezik
Akkor még a tanyán laktunk, épp a répaszeletet vermeltük, amikor jött Laczkó plébános úr, hogy
kellene segíteni a templom falazásában, mert a makói brigáddal nincs túlságosan megelégedve és a
helyi kőművesekben jobban bízna. Én kőművesként a bal oldali falat és középen az oltár falát raktam,
ahol ki kellett alakítani az Oltáriszentség helyét. Említették, hogy arany ajtó lesz rajta, mire én
mondtam, hogy vállalom az ajtó méretre gyalulását és a forgácsot viszem. Sánta Józseffel és Engi
Andrással dolgoztam egy csapatban, a segítségem ifjú Vajas Imre volt, aki akkor kezdte a kőműves
szakmát. Segédmunkásunk társadalmi munkában meg mindig más volt, az, aki éppen aznap ráért.
Szabadságot vettem ki, mert akkor még a hajón dolgoztam. Úgy három hétig nyomtuk a falazást. 1986
őszén kezdtük, és mire végeztünk, már reggelente havas volt az állvány, és a falat le kellet söpörni a
hótól, hogy folytathassuk a falazást tovább. Én adtam betonkeverőt, malteros ládát. Reggelente hozták
a teát, de én mondtam, hogy inkább egy hideg sört kérek, amit meg is kaptam. Ha a munka hevében
néha elkáromkodtam magam, Laczkó Atya rám szólt, hogy”Laci!!!”, mire én:” a plébános úrnak sincs
jobb dolga, mint itt fülelni? A falazás befejeztével búcsúzóul Laczkó atyától karácsonyra egy Mikulást
ábrázoló kis kerámia csengőt kaptunk ajándékba, amit az óta is őrzök.

Engi András emlékezik
Én az alapozás kivételével az összes többi templomépítési munkánál részt vettem: falazásnál,
vakolásnál, betonozásnál, a fűtéshez a padlózatban lévő csatorna készítésében, és a plébánia
építésében is, mint kőműves iparos. Laczkó atya felajánlotta két domaszéki kőműves vállalkozónak is
az építési munkálatok vezetését, de egyik sem vállalta, mondván „ők nem irányítják az idegen
segédmunkásokat”, így én vállaltam el, nagyrészt társadalmi munkában. A templom falazásában sok
más kőműves is részt vett, két hétig dolgoztam együtt Császár Lászlóval és Németh Jánossal. Az
építkezéshez jöttek Szegedről is önkéntes csoportok, de nem mindegyiknek volt hatékony a munkája.
Volt közöttük, amelyiknek tagjai a helyi kocsmát is meglátogatták cigaretta vásárlás címén, ami kissé
hosszúra nyúlt, mert csak ebédre értek vissza. Ők igazából csak azért jöttek, hogy nevük szerepeljen a
templom építésénél társadalmi munkásként. Társadalmi munkás csak esetenként lett hívva, ha
szükséges volt. Laczkó atya akkorra időzítette a nagyobb munkálatokat, amikor az emberek jobban
ráértek a mezőgazdasági munkáktól, így össze tudta rántani őket a társadalmi segédmunkára. Ebédet
mindig kaptunk, amit vagy a helyi családok hozták, vagy Franciska néni és Klárika főzték a zöldfási
plébánián. Reggelit és vacsorát mindenki otthon evett. Ifjú Vajas Imre és Császár János is részt vett a
templomépítésében. Mórahalomról is voltak kőműves brigádok a falazásnál. A tetőt és annak benti
burkolását, lambériázását a makóiak csinálták. Őket Báló József hozta. A villanyszerelők a templom
villanyvezetékét a tető alatt hozták végig, hogy ne kelljen vésni a falat. A festőket Perczel Dénes, a
padlóhoz a márványt Báló József hozta. Zöldfásnál is a templomépítéssel egy időben volt a felújítás:
tető csere, járdák és a templom mögött miséző hely kibetonozása. Belga egyetemisták is segítettek,
így három nap alatt lecseréltük a cserepet Németh János és a szomszédok részvételével. Laczkó atya
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saját példájával mindig elől járt az építkezés alatt. Tolta a talicskát, hordta a téglát, keverte a betont és
mindent, amit kellett. Nem szólt rá senkire, hogy dolgozzon, ha az beszélgetett, vagy lazított, ő maga
fogta meg a munkát, így az emberek is neki láttak, mondván „hagyja plébános úr, csináljuk mink”. A
járdabetonozáshoz már mixerrel lett szállítva a beton, mert közben a kazánházat is csináltuk, ami az
iroda alatt van.

Horváth Imre emlékezik
A templomépítéshez a tégla a helyi Tüzépen volt megrendelve, de nem a Tüzépre vitték, hanem az
épülő templomhoz. Laczkó plébános jött, hogy menjek segíteni megszámolni a téglákat. Én meg
mondtam neki, hogy a tüzépes (Bálint Imre Szilveszter) vegye át a téglát és ő számolja meg. A plébános
bele is egyezett, így nem kellett nekünk számolni. A tető horogfákhoz az 5-6 méteres fenyőket itt a
tanyánk előtti semlyékben hajaztuk le. Aztán egy pénteki napon eljött az atya hozzánk, hogy a kórust
betonozzák és a vödröket felhúzni kellene segíteni. Mentem. Amikor eljött az ebéd idő, mondtam, hogy
haza kéne menni ebédelni, mire az atya rám szólt: „gyerünk befelé ebédelni!”. Csamangóné és a mama
főzték az ebédet. Raguleves volt és sült oldalas. Ebédet adtak mindig és egy-egy üveg sört. Egyszer a
Gyulai püspök úr is itt volt az építkezésnél, de ő a sör helyett csak buborékos vizet kért. Akkor is
segítettem, amikor késő este hozták a nagy üveg ablakokat. Drótháló lett leengedve, úgy rakták le.
Amikor meghallottuk, hogy gyűjtenek az új templomba padokra, feleségemmel mi is adtunk húsz ezer
forintot, az oltárterítők vásárlásában és hímzésében is segítettünk. Lányunk Piroska, pedig szerepelt a
pásztorjátékban, amellyel pénzt gyűjtöttek a templomra.

Ifj. Jáger István emlékezik
Először azt említeném meg, hogy a faluban lévő Jézus Szíve kápolna kerítését, ami egészen 2008-ig az
új templom kerítése is volt, az Ábrahám Gyula bácsi csinálta. A templom alapkő letételénél
ministráltam, én vittem a szenteltvíz tartót, amiből a püspök úr megszentelte az alapot, és a körbejárás
közben majdnem felbuktam, mert a ministráns ruhám megakadt. Keveset voltam a templom
építésénél, csak kisebb dolgokban vettem részt, mert egyetemista, majd katona voltam. Emlékezetes,
amikor a betonkoszorúhoz drótoztuk össze a vasrácsot, a Császár Illés bácsinak bele kellett feküdnie az
összeállításhoz, és úgy nézett ki, mintha egy cellában lett volna. Amikor a több ezer téglát átpakoltuk,
mert nem jó helyen volt, láncot alkotva adogattuk, és a község apraja-nagyja részt vett a pakolásban.
A harang toronyba emelésekor kellett még a segítség, akik feszítik a két kötelet, hogy a harang ne
ütődjön a palához. Tízen-tizenketten is csimpaszkodtunk a kötelekbe, hogy megtartsuk. A Szécsi Jenő
bácsi hegesztette a padok vasvázát és még más lakatos munkákat. A famunkákat: padokat, ambót,
tabernákulumot, Kálmán Sándor asztalos készítette. Vőneki István egy elektromos vésőkalapáccsal
faragta a fűtés levegőalagútjának betonját. Volt, aki kérdezte is, hogy most építjük, vagy bontjuk a
templomot? Édesanyám, Jáger Istvánné a takarításokban vett részt. A templomszenteléskor katona
voltam és eltávozást kaptam, így tudtam azon részt venni. A plébánia építésekor Farkas Győző kőműves
segédje voltam, az ifjú Vajas Imrével pedig a kéményt raktuk együtt. A Szőlőfürt TSZ elnöke pedig úgy
járult hozzá, hogy a szövetkezet adjon pénzt, a templom evangélistákat ábrázoló ablakképére, ha azon
ábrázolva lesz egy szőlőfürt, ezért van az egyik evangélista kezében szőlőfürt. Az új templom
felépültével az ifjúsági közösségi élet is fellendült, melyben, mint cserkészparancsnok
tevékenykedtem.
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Kalmár József emlékezik
Én legtöbbet a plébánia építésénél segítettem, például a falazásnál. Munkahelyen dolgoztam, így a
templom építésénél alkalmanként vettem részt, amikor ember hiány volt, akkor szólt nekem Veszter
bátyám. Bátyám Kalmár Szilveszter többet segített, mert itthon a mezőgazdaságban dolgozott. Ő
közvetítette a munkás szükségletet, ő szólt, ha gyorsan szükség volt segítségre. Ilyen volt, amikor este
tíz órakor érkeztek meg a templomhoz a nagy üveg ablakok, amiknek lerakásához nehéz volt
embereket összeszedni, mert volt, aki akkorra már ágyban volt és nem jött. Négyen szedtük le végül a
szállító járműről az ablakokat: a bátyám Kalmár Szilveszter, Horváth Imre, Laczkó plébános úr és én.
Nagyon nehéz volt, mert nehezek voltak az ablakok és kevesen voltunk hozzá. Betonozásnál is
segítettem, amihez Bába Pál fia Bába József adta kölcsön a félautomata betonkeverőjét. Ő hozta az
egyik harangot is. Amikor dolgoztunk, kaptunk ebédet, akkor épp a Szűcs Antalék adták.

Masa Dezső emlékezik
1980 óta a templom szomszédságában lakunk, így végig követhettem a templom építését. Kiss István
és még többen ásták a torony alapját, hatalmas gödör volt ásva. Laczkó Ferenc plébános úr kezdetben
nem kérte a segítségemet, ezért csak a falazásban vettem részt. Engi András kőművesnek segítettem
az oltár mögötti falat építeni, ahol a kereszt és a Szentségtartó van. A templom építésének idején már
a Vízműnél dolgoztam, ezért is nem hívtak sok feladathoz. Mindig nagyon sok ember dolgozott az
építkezésen. A torony összehegesztése és felállítása különösen látványos, nagy feladat volt.

Németh János emlékezik
A kőműves munkákban vettem részt, a falazásban és vakolásban úgy a templom, mint a plébánia
építésekor. Úgy egy hónapig, vagy tovább dolgoztam a templom építésekor társadalmi munkában, de
nem mint segédmunkás,hanem mint kőműves. A feleségem Piroska is ott volt segíteni, téglát pakolni
nekünk a falazáshoz. Együtt dolgoztam még az Engi András és Tapodi István kőművesekkel. A sarkokat
nekem kellett helyre hozni, amikor rossz volt a beállításuk. Amikor én ott voltam, a szomszédban lakó
Szűcs Antiék hozták az ebédet. Szépen mentek a munkálatok, a plébános úr ügyesen intézte és
irányította a munkákat, de ha kellett, tolta a talicskát is.

Sziráki Ferenc emlékezik
A templom építésénél ott voltam az alap készítésétől kezdve a falazásig, és amikor kellett,
segédmunkának. Ekkor a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál dolgoztam és kértem a főnökömet,
hogy engedjen el szabadságra. Ő megkérdezte, miért akarok szabadságra menni és mondtam neki,
hogy a templomépítésben szeretnék segíteni. Egy hétre eljöttem szabadságra és többször segítettem
hétvégenként is, ha ráértem. Laczkó atya kérdezte, hogy ki mikor ér rá segíteni és ő osztotta be, ki
mikor jöjjön. Amikor a sódert hozták, a Bende Ferivel talicskáztuk, téglát pakoltunk, alapot ástunk. A
templomszentelésre a cukrászüzemi kollégákkal együtt megcsináltuk grillázsból a templom mását.
Papp Szilveszter hozta IFA-val a kereszthez a faszerkezetet, ami nem akart az IFA-ra felférni, de végül
mégis megoldották.
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Tombácz Gézáné emlékezik
„Először itthon főztem a munkásoknak. Az atya kikötötte, hogy 12 órára legyen kész az ebéd, jön érte
autóval. Jött is, bepakoltuk a fazekakat és elindultunk, ám az atyára rá kellett szólni, hogy lassabban
hajtson, mert kilötyög a leves, mire az atya megszólalt: tudja mit? Ne lötyögtessük a levest, holnap
hozza el a hozzávalókat és megfőzzük ott helyben! Ettől kezdve a templom telkén, Kószó Etel néni
melléképületében főztünk Franciska nénivel és volt, amikor Pintérné Puskás Eta fonottkalácsot is sütött
a munkásoknak. Főztünk paprikáskrumplit, krumplistarhonyát, rizs levest, bablevest, és ami sorba jött.
A hozzávalókat is a domaszékiek adták össze.
Egyik nap sok cementet hoztak estefelé, de már akkorra a munkások elmentek. A sofőr itt hagyta a
pótkocsit, és hogy másnapra le legyen pakolva, Laczkó atya egyedül neki látott lehúzgálni a zsákokat.
Franciska nénivel próbáltunk volna segíteni, de a neheze az atyára maradt, akin a ruha csupa víz lett az
izzadtságtól mire elfogytak a zsákok a pótkocsiról.
Aztán annyit még nem szenvedtünk, mint mikor a padokon lévő huzatba kellett a szivacsot bele húzni,
és mikor Franciska nénivel a tabernákulumba rögzítettük a selyembélelést. A Zöldfás templomból
hozott oltárterítők meg nem pászoltak ide az új templom berendezéséhez, ezért három család össze
fogott, hogy beszerezzenek és kihímezzenek 3 garnitúra oltárterítőt: fehéret, aranyat és lilát. A három
család: Horváth Imre és családja, Nagy Ferenc és családja, meg mink. A lila szalagot a Kormányos Marika
varrta rá a terítőkre. A gyerökök karácsonyi szerepéhez a szegedi színházból hoztunk szerepruhákat,
mert a feleslegessé váltakat árulta a színház, aztán a gyerökökre alakítottuk. „Gregor József
nadrágjából” lett a Szent József ruhája. Éppen ezt varrtam, amikor jött hozzánk valaki és a fiam rászólt
az illetőre, hogy csönd, mert anya most Szent Józsefnek varrja a ruhát!

Tombácz Géza emlékezik
Én mindkét domaszéki templom építésében részt vettem. A Zöldfás templomnál, mint levente.

ifj. Vajas Imre emlékezik
A templomépítésnél a falazásban részt vettem fiatal kőművesként. Körülbelül két hétig ott voltam.
Laczkó atya keverte a maltert és bíztatta a társaságot, mellyel jó hangulat alakult ki. Aktív kis csapatot
szervezett minden napra az atya. Néhányan állandóan ott voltak, mások cserélődtek, jöttek új arcok,
ki mennyi időt tudott szakítani. Ebédet mindig kaptunk és az ebédelések is jó hangulatban teltek,
azután késő délutánig dolgoztunk. Laczkó atya részletekbe menően szervezte a dolgokat, például hová
tegyük a téglákat, és nem oda teszik, hanem ide, és ezt azért mert… (meg is magyarázta, hogy miért).
Jó rálátása volt az építkezésre, mi hogyan fog kialakulni, és jó volt a szervezés, kinek mi a feladata.
Mintha ez már a sokadik temploma lenne, és már rutinból vezényelte volna a munkákat, mint egy
karmester. Dobó József is sokat segített a sóder és egyéb anyagok szállításában, valamint
munkagépeivel a földmunkákban. Bár nem egy időben vettünk részt a munkákban, később, mint
kollégámmal, felemlegettük a templomépítéssel kapcsolatos szép emlékeinket. Ő sajnos 2003-ban
balesetben meghalt.
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Vajas Imre emlékezik, fia tolmácsolásával
Édesapám, idősebb Vajas Imre a templom alapozási munkálataiban vett részt. Az alapárok ki volt ásva,
de ahol beomlott, ott helyre kellett igazítani. Segített a zsalut rakni, betont keverni és azt tolta a
talicskával, ahova kellett. Reggelente a munka kezdéskor, aki kért, kapott egy kis pálinkát, majd a jó
ebéd után egy üveg sört. Szívesen emlékezik ő is a templom építésében eltöltött napokra.

Vass István emlékezik
Történetek a templomépítése alatt részemről adott segítségről: Az építkezés Laczkó Ferenc plébános
úr Domaszékre történő helyezése után rövidesen elkezdődött. Az építkezés megkezdése előtt 12
személyes csoporttal megnéztük az akkortájt épült gyáli templomot, és a kiskunfélegyházi templom
ablakait. Mindkét helyen szívesen tájékoztattak bennünket az építkezés nehézségeiről. Az első
feladatom volt a csorvási templomtól a tetőfedő palát szállítani, amit Sóki Károly ottani plébános úr
ajánlott fel, ami az ottani templom felújításából megmaradt több ezer pala volt. Az ajándékozó Sóki
plébános úr 1999-től a megépült Szent Kereszt templom plébánosa lett, Laczkó plébános úr után.
Segítettem a tégla Jugoszláviából történő szállításában, melynek lerakásakor általában 15-20-an
voltunk. További fizikai munkálatokban nemigen vettem részt, inkább az építkezéshez szükséges
anyagok szállítása volt a feladatom. A DÉLÉP lakatosai Szabó József vezetésével készítették a
vasmunkálatokat, az üzemükben előre elkészített elemeket szállítottam rendszerszerűen délután 1-2
óra között, hogy 2 óra után tudjanak dolgozni az építkezésen. Voltak olyan esetek is, hogy még délután
7-8 órakor be kellett menni a telepre anyagokért. Budapestre rendszeresen jártam, általában hetente,
volt amikor kétszer is, ahonnan több apróságot, például csavart, ragasztót, egyebet kellett hoznom.
Azokban az időkben nem volt olyan jó az ellátás, a fél országot be kellett járni akár milyen kis dologért,
sok minden hiánycikk volt, és egyszerre nem lehetett megvásárolni az összes szükséges anyagot. A kért
mennyiségnek jó esetben is a felét adták. Könyörögni, kuncsorogni kellett az anyagokért, és nem
lehetett megmondani, hogy templomépítéshez kellene. Közbe-közbe az építkezésnél is segítettem,
főleg markoló géppel. Emlékezetes számomra, mikor a kazánház helyét ástam, olyan kemény agyagos
föld volt, hogy csak úgy szikrázott a kanál benne, mintha beton lett volna. A belső burkolásokhoz
Siklósról burkolólapot kellett hozni, ami nem is volt olyan egyszerű a szocializmusban. A nagy
küzdelmeknek, fáradozásoknak azonban meg lett a gyümölcse. Hála a Jó Istennek, megvalósult
Domaszék hívő lakosságának álma, Laczkó Ferenc plébános úr vezetésével. Több alkalommal, mikor
vidékre mentünk a plébános úrral, hajnali 3 órakor indultunk, ám akkor ő már az építkezésről jött
szerszámmal a kezében. A Domaszéki Egyházközség a hívők nevében is megköszöni Laczkó Ferenc
plébános úrnak ezt az áldozatos munkát.
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SZENT KERESZT TEMPLOM
Domaszék község kiépülése az 1950-es években kezdődött és az 1970-es években indult rohamos
fejlődésnek.
A hívő emberekben már ekkor megfogalmazódott az a népi hagyomány, hogy „egy falu nem falu torony
nélkül”.
Varga Ferenc volt plébános két telket kapott a faluban azzal a szándékkal, hogy itt épüljön meg az új
templom. Ő nem érhette meg, így utódja Laczkó

Ferenc plébános valósította meg a domaszékiek

szép álmát.
A templom építési tervét Perczel Dénes budapesti mérnök készítette, az építést Báló József, a makói
Délép generálkivitelezője vezette.
Az alapkőletétel 1985 szeptemberében volt, és utána azonnal megindultak a munkálatok. 1985.
november 19-én már álltak a falak. A templom falai 80 ezer kisméretű jugoszláv import téglából
készültek, vastagságuk 38 cm.
1986-ben elkészült az acél tető- és toronyváz, amely 50 tonna súlyú. 1987-ben készült el a tetőburkolás
osztrák palával, collos deszkával és kettős „Izolyt” szigeteléssel. A tető külső mérete 1000 m 2, 33 ezer
palával borítva.
A templom külmérete: 27 m hosszú és 14 m széles, belmérete: 12 m hosszú és 14 m széles, a szentély
fala 17 m, a templomtér magassága 15 m. A torony 28 m magas acélvázból áll, palafedéssel,
villámhárítóval ellátva. Összetett kezet jelenít meg, amely Isten felé könyörög. A harangok súly a
toronyban 75, ill. 135 kg.
A szentély fala természetes megvilágítást kap. A falak kívül-belül tiszta mésszel vannak lemeszelve, a
padló burkolása kubai márványból készült. A padok tömbjeinek elhelyezése kereszt alakot rajzol a
márványburkolattal a padlózatra.
A fűtés gázkazánnal, a padok alatti légbefúvó, légterelő csatornákkal történik.
A szentély szemközti falán elhelyezett nagy kereszt a tervező mérnök alkotása, francia rézlemezből
készült, 2,82 m magas.
A színes ablakok szintén a tervező alkotásai. Elől jobbról a Feltámadás, amelyet a húsvéti gyertya
hirdet, balról a Pünkösd, amelyet az igehirdető ambó egészít ki. Hátul jobbról a Szent Család, balról a
Négy evangélista látható.
A torony alatt a bejáratnál két gyóntatószoba van, felettük a kórus elektromos orgonával, melyet 1998ban vettek a hívek adományaiból.
A templom hátsó részében van egy közlekedő folyosó, a sekrestye, a hittanterem és felettük pedig a
tanácsterem.
A templom 1985-től 1988-ig épült, jórészt magánerőből, közadakozásból.
(Domaszék: 4 millió Ft, Püspökség: 2 millió Ft, külföldi segélyszervezetek: 2 millió Ft, társadalmi munka:
5 millió Ft – 1200 ember napi 10-12 órában, 3 éven keresztül.)
A templom felszentelése 1988. szeptember 11-én történt hatalmas hívősereg részvételével, ekkor
kapta a

SZENT KERESZT
templom elnevezést.
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Domaszék hívő népe köszönetet mond Laczkó Ferenc plébános úrnak az áldozatos
munkájáért, Dr. Udvardy József püspök úrnak, Dr. Sávai János plébános úrnak, Máriai
Franciska nővérnek és Elekes Klára kántornőnek a sok segítségért, valamint a templom
felépüléséért mondott imáikért.

„Aki bízik Isten segítségében, megtapasztalja azt.”
/M. Basilea Schlink/
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ENGI JÓZSEFNÉ
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TOMBÁCZNÉ BALLA ANIKÓ
A kiadvány kinyomtatását támogatta:
DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KISPÉTER GÉZA polgármester
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DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVTÁRÁBAN
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