ÖSSZEFOGÁS

A VÁMOSSZABADIAK MEGMOZDULTAK A KEGYHELYÉRT

Felépítil< a ledőlt I<ől<épet
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A példaértékű összefogást említi a helyi káplán és Vizákné Vajda Lívia polgármester is. A széthullott téglákat már elrendezték
a helyiek, a terepet megtisztították; a káplán az egyház segítségével tegnap szerzett egy szobrászt, aki a széttört domborművet helyreállítja, vagy ha
kell, űjraformázza.
Az engedélyek beszerzésében, a biztosítás rendezésében
az önkormányzat segít; az ötletadó pedig felajánlott „három
köbméter éleshomokot, négy
zsák cementet, amit ki is szálli-
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Így nézett ki egykor a kegyhely.
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A baleset során egy kamion teljesen letarolta a Köképet, amely évszázadok óta vigyáz az utakon
A kamionosra is vigyázott ...
tok a helyszínre egy köbös tartálynyi vízzel. Már csak az eredeti tervekre, egy ügyes kőművesre
és sok szorgos kézre van szükség!" - tájékoztatja a többieket.
Most úgy tűnik, az meglesz.
Márpedig így akár a remélt cél is
teljesíthető, az pedig így szól:
húsvéttól ismét vigyázzon az utakon lévőkre Mária. Ugyanolyan
formában, ahogy eddig tette.
A Kőkép, a téglaoszlopba
épített Madonna-dombormű
történetét érdemes ennek apropóján feleleveníteni. Az első

téglákat elrendezék a helyiek, a terebizonyíték a meglétére az 1782
és 1785 között készült térkép,
amelyen egy kereszttel jelölik.
Eredetileg az út szemközti ol·
dalán állt, az akkori balos köz·
lekedési szabály szerint a falu·
ból kifelé haladók oldalán.
Amikor a mai 14-es utat a jelenlegi vonalvezetésében kiépítették, akkor került át a
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lévőkre .

mostani helyére. S mivel a köz·
lekedési szabály is megváltozott, így továbbra is az út falu·
ból kifelé menő oldalán áll. Az
oszlopot - a temetői nagykeresztekkel együtt - 2003-ban
közadakozásból felújittatták, a
tetejére a nedvesség ellen fém·
lemez borítást készíttettek. „A
Kőkép ősi tisztelete tovább él a
faluban : gondos kezek példá·
san rendben tartják a környezetét, a virág pedig sohasem
szárad el a tövében" - olvasható a helytörténeti sorokban.

