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A telepulesek hatara is vaItozik a
tortenelmi esemenyek fuggvenyeben.
Van. ahol az alland6sag es van. ahol a
vaItozas ajellemzObb.Az elpusztult te-
leplllesek hatara nero mindig csak
egy. hanem aItalaban tobb szomszed
tulajdonaba kernl.

EIi Istvan 1969-ben Veszprem me-
gye regeszeti topograflajanak ossze-
gzesekent kozli. hogy 1488-ban 273
telepules volt a megyeben. a nevtelen
elpusztult~ szama pedig maximum
20. ViszontArpad-koIi telepulesnyom
mintegy 340 van. A telepulesek szama
a XI-XIV.szazadban 320 kornl volt.
ehhezjarult 15 kolostor es 13 var.

Sajnos a kozepkoIi ars es a kozele-
bell lev6 tobbi telepules. illetve birtok
-Nevegyet kiveve -kozepkoIi hatalja-
rasa ismeretlen. igy nero egyszen1 a
korabeli aIlapot konstruaIasa. Neve-
gyet ugyanis a mai Gazdagret ternlete-
re helyezik a kutat6k. Nevegyt6l nyu-
gatra volt Kenecse. es azutan kovet-
kezhetett ars. Kneidinger 1778-as
terkepenj61lathat6 az 6si 6rsi ternlet
es a Csikb61 hozzacsatolt ars ternlete.
amely legalabb harom korabbi telepu-
lesb6l alakult ki: ars. Csik. Horhi. A
Kneidinger-terkepen feltuntetett bu-
dai hatarvonal azonos a maival.

Az egyseges f6varos letrejotte utan a
budai oldalon 1879-1882 kozott 227
darab hatark6 lett elhelyezve (101-
327 szamuak). illetve egyes korabbiak
beiktatva az uj rendszerbe. Ezek a
regebbiek peldaul Buda yarOS es a
Rackevei uradalom (Budafok) illetve
Budaors hataran alltak. a jelek szeIint
I 868-ban aIlitottak fel6ket (lasd 252.
sz. k6).

A harmas hatcirpontokon a harma-
dik telepules neve is szerepelt.

Ezen a szakaszon a 272-238. sz.
kovek aIlnak. es 1882-es evszamuak.

Az uj kovek meszk6b61 keszliltek.
kornlbelul 2 meter hosszuak. az als6
szabalytalan alakU feluk kernlt a fold-
be. a fels6 resz sarkitott negyzetes
keresztmetszetu (kb.45x45cm). a te-
tejen hengeres tag lathat6. Nehany
k6szintezesi csappal van ellatva. es
ma is foldmeresi celokat szolgalnak.

A hatar a 40-es. a 87 -es es a 90-es
aut6busszal. valamint a 41-es villa-
mossal kozelithet6 meg.

Ahogy a 87-es busz a Tetenyi-fenn-
sikra es a Kamaraerd6 szelehez er. a
buszmegaIl6 el6tt jobbra tartva el-

hagyjuk a 274. es a 273. hatarkovet.
ekkor mar a folduton. a bokros resz
vegenel erjlik el a 272-es hcinnas ha-
tart (Teteny-Budaors-Budapest). In-
nen atvagva a flives-bokros teriileten
a K6csag es Yoroshegy utca sarkanaI
talaIhat6 a 271. k6. A folduton lefele
tartva a Yoroshegy u.6-tal szemben. a
vizmosas es a bokros szelen all a270-
es k6. Fe16. hogy a teriiletrendezes
aIdozatava vaIik majd. Ahol a Torock6
utcahoz csatIakozik a Besztercei utca.
ott van a 269. Ez a k61985-ben ki-
dontve fekiidt.1992-ben pedig mal he-
lyen felaIlitva all. de a feliratozas az
eredetihez kepest 180 fokkal el van
forditva. es mintegy 20 meterre all
eredeti helyet61. A 88-as busz vegaIlo-
masanaI. a Kamaraerdei u. 77 keritese
el6tt talalhat6 a 268. AF6varosi Szoci-
alis Otthon kertjeben lathat6 Szeche-
nyi-szobor kozeleben. a kerites es a
jarda kozott talaIhat6 a 267.

A Kamaraerdei u.31 el6tti feltoltes-
bell all a 266.

A 41-es vegaIlomasaval atellenben.
a patakhid kozeleben all a 265.

A 264-es k6 .egy kis dombon az
OlM-telep el6tt. a Man6 vendegl6-
panzi6 kozeleben all.

A763-as val6szinuleg a teriiletren-
dezes aldozata lett mar regebben.

Az aluljar6 fele vezet6 ut elagazasa
utan. a regi. uton tovabb haladva a
patakhid el6tt talalhat6 a 262-es. To-
vabbhaladva at a vasuti sineken. az
arok partjan talaIhat6 a 261-es.

Itt regen egyenesen vezetett tovabb
azarok. amaiAls6hatarutiranyaban.
Ezen arokvolt aregi hatar. es a partjan
allott a 260-as es 259-es k6. Ezeket a
replil6ter epitesekor el kellett tlintet-
ni. Az Uj hatar a repteret ovez6 vizes-
arok. A replil6ter epitese 2/5 reszben
(74 kat. hold 170 negyszogol) erintette
Budaors teriiletet.

A belligyminiszter 1935. augusztus
23-an hozzajarult. bogy a f6varos
megvasarolja a teruletet es azt a XI.
keriilethez csatoljak.

Az epitesre 1936. aprilis 15-ig lehe-
tett palyazni. es 1937. JUnius 2-an volt
a megnyit6. A teriilet atcsatolasa
1943. januar 1-jet61 tortent meg. A
hivatalos atadas a budaorsi kozsegha-
zan 1942. december 28-an volt.

Az aut6paIya repteri oldalan. a YAY
kozeleberi lev6 zartkerti terulet a Ford
centrumt61 a vizes~ok mellett. vagy a
87-es busszal a YAY bekot6ut. majd
kerites menten kozelithet6 meg. A zart
kert sarkanal.a vizesarok partjan all a
258 es 257.sz8.mu k6. (Ut6bbit a
kid6les veszelye fenyegeti.)

Az aut6paIya miatt egy keriil6t teve
a Kikelet utnak azAls6hatarutba val6
becsatIakozasa el6tt. az arok keleti~

oldalaban talalhato a 256.ko. A 255. a
Sasad Rt.-telep elotti terecsken talaI-
hato. Az Alsohatilr ut vege elott volt
valamikor a 254.. a Budapesti-Buda-
orsi utat keresztezve. a FelsOhat8.r
uton folytatva a setat a Sasad Rt.
kozeleben allhatott a 253. A 252.sz. a
Lakatos utca becsatlakozasa elott. a
keleti oldalon egy kerites elott arvaIko-
dik. Ezen meg BUDA felirat van. es
valoszinuleg 1868-ban aIlitottak.
anyaga is mas. mint tobbie. A 251 jelu
a TorokbaIinti ut keresztezese elott
(1318. hrsz.elott) talalhato. a jelek
szerint mar regen kidOntve. A 250 a
69.szamalattepulouj hazelottvan. es
valoszinuleg megmarad tovabbra is. A
249-es ko hicinyzik.

A248. amely\itmeredekkeletiolda-
laban egy villanyoszlop kozeleben van.
A 247 -est keritesoszlopkent hasznosi-
tottak. A 246-os a Merengo es
Ordogoromlejto utcak csatlakozasa
utcin egy magcintelken. a keritest6l
mintegy 2 meterre. egy szerszamkam-
ra mellett talalhato. A 245. a kakukk-
hegyi erdosor becsatlakozasanaI
(XI.es XII.ken1let hat8.ran). ket Oreg
kiszaradt fa kozOtt talaIhato.Ezutan
celszerii a kakukkhegyi erdosort.
majd a turistautat kovetni felfele.

Ahol a j~lzes eleri a telkek hatarat.
otta 244-es ko. Ezutan tovabb ajelze-
sell majd a Kolacskovszkyt megken1l-
ve. keleti iranyban tartva a jelzett
uton. az epuletek vegenel feltunik a
keresztezo hatilrarok es a kOzelben a
243-as ko. Az arok partjcin halado
Osvenyen tovabb. majd foldutat ke-
resztez a lejtos osveny. es a melypont-
ban van a 242.

Ezutcin emelkedve a Kakukkhegy
tetejere. ahol az 1872-bol szarmazo
XXXVI. szamu varosmeresi vasasztal
talaIhato. van a 241-es ko.

Innen szeles. meredek Osvenyen lej-
tunk az Irhas-arokba. Miutan elertuk
az arok aljat es a kOzeli -bat oldali -
volgyutat. jobbra van a 240-es ko.
Enyhen emelkedo uton tovabb. es az
arok partjcin kozvetlenul a 239. Majd
utcsomopontotervejobbra talaIhatoa
238-as ko. Harmashatar (Budapest.
Budaors. Budakeszi) keritese elott all.
A 237 -es a Konkoly- Thege uton a KFKI
keritese elott van. a 238-as ko kozele-
bell leva utcsomopontbol a Farkas-
hegy fele tarto jelzett turistauton ha-
ladva jobbra ket darab kis. BO. BP
(Budaors. Budapest) feliratu ko talaI-
hato a hatararok partjan.

Egy fennmaradt babiloni hatarko
megrongalasa. elmozditasa vagy athe-
lyezese manapsag csak szabaIysertes.
esetleg a Btk. hataIya ala eso cselek-
meny.
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