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A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a
Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község
Szegedtől 12 kilométerre fekszik, megközelíthető
az 55. számú közúton Szeged felől, az M5-ös
autópályán Budapest, illetve a röszkei határátkelő
irányából. Domaszék község 1952-ben keletkezett.
Az azóta eltelt fél évszázadban modern, kellemes
faluvá fejlődött, amely lakóinak igazi otthont, ide
látogató vendégei számára pedig igazán sokoldalú
kikapcsolódást képes nyújtani.

A határban álló keresztek – összefoglaló
nevükön szakrális kisemlékek – nem egyházi
objektumok. Létük a vallásos érzületű gazdáknak
köszönhető. Keresztet állítottak hálát adva
Istennek, ha megmenekültek súlyos járványok,
véres háborúk idején; elvesztett hozzátartozójuk
emlékére, vagy egyszerűen csak általában Isten
dicsőségére. A tanyavilágban templom hiányában
rendszeresen voltak misék a keresztek megszentelt
környezetében. Kulturális örökségünk részeként a
keresztek olyan értékeket hordoznak, amelyek a
turisták számára is bizonyítottan vonzerőt
jelentenek.

A község kiterjedt tanyavilágában található
huszonnyolc kereszt közül nyolcat látogatunk meg
ezen a mintegy 9 kilométeres útvonalon. Közben
módunk lesz egy-egy pillantást vetni a régi
paraszti gazdálkodás hagyományos építményeire
is, eredeti természeti környezetükben.
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ENGI FERIKE KERESZTJE

A Szent Kereszt templom kertjében jobb
oldalon álló kereszt 1978-ban keletkezett. Felirata
szerint: Isten dicsőségére, Engi Ferike emlékére
építették szülei.  A gyermek tizenöt éves lehetett
mindössze. Naponta autóbusszal utazott a városi
iskolába. Egyik reggel kicsit késve indult, lema-
radni nem akart, futni kezdett. Nem érte el a busz-
megállót. Összeesett és életét vesztette.

A harang (bal oldalon) a nagy tiszteletben
állott dr. Fülöp Pál orvos nyaralójánál volt egykor.
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ÖRDÖGH ZOLTÁN KERESZT

A Zöldfás templom udvarára állított kereszt
felirata egyértelmű: „Két világháborúból való
megmenekülésükért hálából emeltették Ördögh
Zoltán és neje Schütz Aranka 1947. ( A családi
földből adományozta Schütz István, a feliraton
jelzett Aranka édesapja a templom építési telkét.)

Mindkét család nagy tekintélynek örvendett a
határban, bár lényegében Szegeden éltek. Ördögh
Zoltán századosi rangban szolgált, de tagja volt az
itteni egyházi tanácsnak is.
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FODOR KERESZT

Fodor János helybeli kereskedő és vendéglős
emlékét őrzi ez a kereszt. Eredetileg a szomszédos
iskola udvarán állt, ahol a régmúlt időkben mise is
volt rendszeresen. A templom felépülése után ide
került át, ebbe a kertbe. A mellette lévő két vas
keresztet Mórahalomról hozták a templomépítés
néhai lelkes támogatójának, Berta Szilveszternek
sírjától a hozzátartozók.

A Fodor család az 1960-as évek végén
újíttatta fel az 1909-ben emelt keresztet.



6

DOBÓ - SCHÜTZ KERESZT

Dobó Miklós, aki egykor Szegeden, az
alsóvárosi plébánia buzgó híve volt, feketeszéli
földjén, ezen a helyen fakeresztet emeltetett, 1902.
október elején. Megáldását a hó 12-ére határozták,
amikor a szomszédos iskolánál missziót tartottak,
azaz kihelyezett lelkigyakorlatot. Szájhagyomány
szerint  ide  az  a Schütz-család állíttatott keresztet,
amely a Zöldfás templom telkét adományozta

Az elkorhadt eredeti helyett új keresztet 2008-
ban állítottak, s újra festették a testet a helybeliek.
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PÁLFY-KERESZT

Pálfy Antal, a híres tanyai kapitány állította
saját birtokán 1874-ben az úgynevezett nagy-Pálfy
keresztet. Az avatáskor ökröt vágatott, abból
főzték a pörköltet a helyszínen bográcsokban, hat
hektós hordóból meg kínálták a bort az összegyűlt
vendégeknek, miután a pap megáldotta a keresztet.

Nyaranta rendszeresen szent mise volt ezen a
helyen Páduai Szent Antal napján, utoljára 1974-
ben, a 100. évfordulón. A keresztet 2008-ban
újították fel a helybeliek.
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SZABÓ KOVÁCS KERESZT

Írásos nyoma van annak, hogy ezen a helyen
már 1911-ben kovácsműhelye volt a Szabó
családnak. Az I. világháborúból hazatérve Szabó
András elhatározta, hogy Istennek hálát adva állít
egy keresztet. Ez valahogy akkor elmaradt. Miután
fia, Szabó József a II. világháborút megjárta, s ő is
élve tért vissza, a régi döntés valóra vált. A kereszt
az egykori Fagler Ede szegedi vas- és fémöntő
műhelyéből került ki, akinek a közelben voltak
szőlői, s nem messze állt egy nyaralója is.
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KIS PÁLFY-KERESZT

„Pálfy Ernő szeged alsótanyai lakos Isten
dicsőségére saját birtokán egy tégla alappal bíró
vas keresztet állíttatott fel, melynek fenntartására
40, azaz negyven koronát fizetett be a szeged-
alsóközponti plébánia templom pénztárába. Ezen
összeg gyümölcsöztetés végett beküldetett a
főtisztelendő egyházmegyei hatósághoz. Miről
jelen alapítványi okmány állíttatott ki. Szeged-
Alsóközpont 1911. május hó 18-án.” (Nagypál
Kilit plébános helynök által.)
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TANÁCS-KIRÁLY KERESZT

Ezen a helyen, az akkori tanya udvarában egy
harang állott, amit Aradon öntettek 1904-ben a
környékbeli gazdák, hogy hangjával elűzzék
nyaranta a viharfelhőket, jégesőt. A keresztet, amit
itt látunk,  a hagyomány szerint Szegedről, a
Belvárosi temetőből hozta a gazdája, bizonyos
Barta Mihály, 1939-ben. Eredeti felirata szerint
„Emeltette a Kászonyi Gazdaság 1769-1939.” Ez
azt igazolja, hogy erre felé volt a legrégebbi
szegedi szőlőhegyi gazdaságok egyike.
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