ÖSSZEFOGOTT A FALU

A VÁMOSSZABADIAK FELÉPÍTETTÉK A FEBRUARBAN OSSZETORT KOKEPET

Mária ismét

·//(, ~

,~

őrizheti

az autósokat
Egy Felvidék feléH érkező kamion idén februárban letarolta a
vámosszabaci úti Mária-kegyhelyet. A helyiek akkor elhatározták: úiiáéPftik a Köképet.
Mostanra sikerült a tervük.
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Úti Boldogasszony, segíts útjainkon! - hosszú évtizedek óta
kéri szimbolikusan a 14-es út
mentén a Mária-kegyhelyen
lévő felirat. Néhány hónapja
azonban „ő" már nem vigyázhat az autósokra, mert egy szerencsétlen baleset miatt rom-

halmaz lett a Kőképből. A Kisalföld a február 24-i számában
megírta: Müller Mihály vámosszabadi lakos ötletére
megmozdult az egész falu, eldöntötték, hogy a szobrot újraépítik. A nagy álom az volt,
hogy .már húsvétra ismét állni
fog a Mária-kegyhely, de ezt
nem lehetett kivitelezni. Nem a
téglák újraépítése miatt, hanem az összetört dombormű
újbóli elkészítése vitte el a heteket.
A szép történet egyetlen
szeplője a kezdetek kezdetén
az a momentum volt, amikor a
téglákat valaki(k) elkezdték az
út mellől elhordani. De gyor-

A téglaoszlopba épített Madonna-domborműre az első bizonyíték az
1782-1785 között készült térkép, amelyen egy kereszttel jelölik. Eredetileg az út szemközti oldalán állt, az akkori balos közlekedési szabály
szerint a faluból kifelé haladók oldalán. Amikor a mai 14-es utat a jelenlegi vonalvezetésében kiépítették. átkerült a mostani helyére. Az
oszlopot 2003-ban közadakozásból felújíttatták, a tetejére a nedvesség
ellen fémlemez borítást készíttettek.

Kisalföld - 2015.08.14.

A kegyhely újjászületett - febn.átm rommá törte egy kamion, felajá1lásokból a héten újraépítették, közben elkészítették a domborművet is. Az utolsó képen Lizákné Vajda Uvia polgánnester és egy helyi lakos. Oros Róbert látható.
san sikerült megállítani a folyamatot, a téglákat letakarták, és várták a pillanatot,
amikor a dombormű elkészül,
ahhoz pedig a falat felhúzhatják. Most jött el ez a pillanat.
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, nagyon sok
felajánlás érkezett - részben
ezekből, részben pedig a biztosítási összegből tudták fedezni a
kiadásokat. Volt, aki éleshomokot, más cementet ajánlott fel, a
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éleshomokot és négy zsák cementet ajánlott fel a Mária-kegyhely újraépítésére.

munkát végül építőipari cég vállalta el. Legfőképp amiatt, mert
akkora a forgalom a 14-es úton,
hogy balesetveszélyes lett volna
sok civilt odaengedni.
A lényeg, hogy hamarosan
elkészül a kegyhely tetején a
borítás is, helyére kerül a dombormű. Így hát ha nem is húsvétkor, de ősszel ismét imára
tudja kulcsolni Mária a kezét.
A kamionosok pedig figyeljenek rá.

