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Sikerült megállítani a
szakszerü beavatkozással a
Kõ hegyi Remete barlang
pusztulását. Mint a ter-
vezõtõl, Kis Herczegh
Pétertõl megtudtuk, a bar-
lang belseje és felszíni
környezete most már biz-
tonságos, látogatható. A

vandalizmus, szemetelés.
pusztítás elkerülése érde-
kében azonban -

egyelõre? -az összes bejá-
rati nyílás rácsos ajtóval
lett lezárva.

természeti és kultúrtörténeti értékei

a gyors és célzatos beavatkozás nél-

kül rövid idõn belül megsemmisül-

hetnek" -mondta kérdéseinkre

válaszolva Kis Herczegh Péter

tervezõ, a KBFI-ALFA Kft. ügyve-

zetõje. -A felszínközeli természetes

üregrendszer nehezen oldódó, dolo-

mitos alapkõzetben alakult ki az

ÉK-DNy-i jellegzetes tektonikai tö-

résvonalak mentén a mélybõl

feltörõ meleg vizes források oldó

hatása által.

A természetes üregeket a múlt-

ban és a közeli jelenben mestersége-

11

1'..}

.A Bud~örs Német Nemzeti- sen b6vítették,

ségû Onkormányzat 2010. dig.. tavaszán felkérte a KBFl-ALFA A Bu-

daörs Német Nemzetiségû Önkor-

mányzat Geotechnológia Kft.-t,

hogy a Budaörs természetvédelmi

területén található, kirándulók által

igen kedvelt K6 hegy tetején elhe-

lyezked6 Remete barlangok stabili-

tási kérdéseit, fenntarthatósági lehe-

t6ségeit még a teljes ellehetetlenülés

állapota el6tt vizsgálja meg, és a

megmentésük érdekében készítsen

olyan mûszaki tervet, mely az

el6állt veszélyhelyzetet úgy szünteti

meg, hogy a legnagyobb körülte-

kintéssel veszi figyelembe a termé-

szeti és kulturális környezetet.

"A tervezési munkák el6tt szem-

besülni kellett azzal, hogy a barlang

~~barlang 

felett a kõzet illetve talaj ta-karóréteg 

elvékonyodása, beszakadá-

sa, valamint az átszivárgó csapadék-

víz oldó, és ajég repesztõ hatása, va-

lamint az emberi vandalizmus kez- il.
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a barlang belsõ tereinek a felszakadá-

sa, omlása követett. A vizsgálat so-rán 

szinte hétfõi-hétre érzékelhetõ

volt a puszhIlási folyamat felgyorsu-

lása, a veszélyhelyzet mértékének

drasztikus növekedése, melyazonna-

li beavatkozást igényelt.

A tapasztalatokat figyelembe véveegyértelmûvé 

vált, hogy a barlang .

togatók az

eltérõen a barlangot csak rácson ke-

A KÕ HEGYEN VÉGZETT BARLANGI
MEGERÕsíTÉSI MUNKÁKRÓL

jelentõs részét erõs betontégla, illetve

vasbeton szerkezetû biztosítással le-

het már csak megerõsíteni, alátá-

masztani. A tervezés során figyelem-

be lett véve az eredeti barlangi járat-

rendszer nyomvonala és meg lett

hagyva a mélyebben elhelyezkedõ

természetes környezet, mely eredeti

állapotban bemutatható.

A megerõsítést a barlangok ki-

építésében járatos Nova-Alpin Kft.

szakszerû módon végezte, igen ne-

héz embert próbáló körülmények

között, a legmelegebb nyári idõ-

szakban. A munkálatok 2011. júli-

usában kezdõdtek és ez év novem-

ber végén fejezõdtek be. Az építési



resztül, illetve szervezett formában,

vagy bizonyos meghatározott idõ-
szakban tekinthetik meg.

A tervezõ szerint a barlangon

belül mindenképpen meg kell tilta-

ni, hogy a látogatók a természetes

környezetet kézzel vagy egyéb esz-
közzel tovább ne bontsák, pusztít-

sák. A pusztulástól megvédett bar-

lang a kõ kereszttel és a kápolnával

az elkövetkezendõ évtizedekre ki-

ránduló, zarándok hellyé válhat,
nemcsak a budaörsi lakosok, ha-

nem a távolabb élõk számára is.

"Elmondható, hogy a barlang és
az ehhez közvetlenül kapcsolódó

környezet veszélytelenítése a ter-
veknek megfelelõen, megtörtént" -

szögezte le Kis Herceg Péter. -Vi-

szont szükség esetén az alsó, kis

szeivényû barlangi járat megerõsí-
tése válhat szükségessé a késõb-
biekben, melynek nyílása a barlang
elõtti tér alatt bukkan ki a felszín-

re. A megerõsítés szükségességét és

módját az elkövetkezõ évek tapasz-

talatai határozzák meg, jelenleg ve-

szélyforrást nem jelent, viszont

idõszakos ellenõrzést igényel.

Mindenképpen célszerû a biz-
tonság és a fokozott igénybevétel

(turizmus, kirándulás, mászás) mi-
att a kereszt környezetében lévõ
kõzettömbök állékonyságát idõn-
ként felülvizsgálni. Az erózió, a ki-

fagyás a murvás cementálódott
sziklatömbök instabilitását okoz-

hatja. Szükség esetén ezen szikla-
tömbök megerõsítése válhat szük-

ségessé. "Ezen vizsgálatokra a jelen
feladataink nem terjedtek ki".

A vállalt munkák költsége a vil-

lany és a bejárati rácsok költségén

kívül -melyek a megbízás tárgyát

nem képezték -13 millió forintba

(táfa) kerültek, a tervezõ tudomá-
sa szerint. (A finanszírozás illetve a

városi támogatás körül, amit a

nemzetiségi önkormányzat e célra
kapott, voltak elszámolási problé-

mák, de ebben a cikkben nem kí-

vántunk ezzel foglalkozni.)

, (12. forduló)

-R. -T.

HELYÉRE KERÜLT I

Elkészült és a vasútállo-
más mellett lévõ
hûtõházra visszakerült az
õszibarackos Madonna
dombormûvének a máso-
lata. Ezt a munkát Matúz
András szobrászmûvész
végezte el, a Budaörsi
Kertbarátok, és a Budaörsi
Civil Kerekasztal (bejegy-
zett nevén Szülõföld Egye-
sület Budaörsért) kérésére.
Az eseményt egy pohár
forralt bor és/vagy tea el-
fogyasztásával, és a 3. ad-
venti gyertya közös meg-

gyújtásával ünnepelték
meg a civilek, december
10-én, a helyszínen.

detûek, Andrea Della Robbia mun-

kásságának köszönhetõek.
A budaörsi épületrõl kiderült,

hogy az egy ipari mûemlékvé-

delemre érdemes gyümölcs hûtõ-

ház, elsõsorban a híres budaörsi

barackok tárolására szolgált és

1934-ben építtette Lenz József. Hite

szerint mintegy köszönetképpen

helyezte el Mária képét a falon.

Lenz Józsefrõl Nagy Sándor

Lászlóné, a kertbarátok lelkes veze-

tõje még a nyáron derítette ki,

hogy1897-ben született Budapes-
ten és 1965-ben halt meg Bogotá-

ban. A két világháború között nem

csak vagyona miatt volt híres, ha-

nem a magyar termékek védelme,

az ország gazdaságának fellendftése

ügyében végzett küzdelme miatt is.
Emellett jelentõs volt a köz érdeké-
ben végzett munkássága is. Nyék-

ládházán templomot építtetett,

Debrecenben korszeru szolgálati la-

kásokat, ösztöndfjakkal támogatta
a piarista diákokat. Cselédségének

jóléti helyzete példaszerû volt. Tem-

plomépítõ tevékenységéért XI. Piusz
pápától kitüntetést kapott. Öt gyer-
meke volt. Legidõsebb fia huszon-

egy évesen, a második világháború-

ban, a Don kanyarban hõsi halált

halt. Lánya Lenz Klára tex-

tilmûvész, állandó kiállítása van

Nyékládházán. A háború végén csa-

ládjával Venezuelába települt.

.Hasonló kép van a Budapest

Belgrád rakparti Lenz házon,
valamint ilyen lehetett a debreceni

Lenz-féle borházon is, sõt ilyen dí-

szíti a régi,budaörsi katolikus plé-

bánia falát is. Mindezek itáliai ere-


