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C S Á S ZÁ R T Ö L T É S
Településképi arculati kézikönyve
2017.

Köszöntő
Tisztelt Császártöltésiek, tisztelt Érdeklődők!
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit
bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet.
Nagyon izgalmas és érdekfeszítő munka volt a meglévő értékek feltárása:
rácsodálkoztunk házakra, apró kis részletekre, a falu határában pedig szebbnél szebb
tájakat fedeztünk fel. Boldogan mondogattuk, hogy mennyi szépségünk van,
melyek mellett eddig elrohantunk. A falu utcái, házai egyházi emlékei mind - mind
csodát rejtenek.
A kézikönyv elkészítését törvény írja elő, de a törvényi kötelezettségen túl is fontos
az itt élő emberek figyelmének felhívása a településkép igényes alakítására.
A kézikönyv fő célja Császártöltés építészeti és természeti értékeinek,
jellegzetességeinek, mindannak bemutatása, amitől Császártöltés Császártöltés.
Életünk színterei ezek: a határ, a házak, terek, utcák.
I
tt élünk és nem mindegy, milyen környezetben telnek mindennapjaink. Más az
életérzésünk egy harmonikus környezetben, ahol nem a tájidegen építészeti
megoldások határozzák meg a látványt. A kézikönyv irányt mutat a településre
jellemző építészeti megoldásokban.
Remélem, hogy ez a gondos szakmai munka segít észrevenni falunk szépségeit,
egyúttal rádöbbent bennünket azok sérülékeny és múló voltára, valamint felébreszti
az épített örökségünk megóvásának igényét is.
Bízom, hogy a kiadvány – feladatának megfelelően – segíti Császártöltés lakóit
abban, hogy településünkön lévő értékeket felfedezzék, óvják, s továbbvigyék a
jövő generációja számára.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Bevezetés

1. Bevezetés, köszöntő

A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt

2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a
településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
6. Jó példák bemutatása (épületek, építészeti részletek, zöldfelületek)
7. Jó példák bemutatása (sajátos építményfajták, feliratok, útbaigazító táblák)

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és
az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés
formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására.
A Település Arculati Kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték, amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek, és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak. Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített
világba új épületekkel, régi épületek átalakításának szándékával kívánnak új
elemeket létrehozni, azért, hogy az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket
megőrizve építse tovább a nagyközség már meglévő értékeit.
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2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

Címer

Császártöltés Bács-Kiskun megye déli részén, az 54-es számú főút mentén
Kecskeméttől 75 kilométerre, Kecel és a Hajósi pincesor között fekszik. Bár a
vasúthálózat
elkerüli,
autóbusszal,
autóval
könnyen
megközelíthető.
Császártöltésnek két számottevő külterületi települése van. Kiscsala a községtől
északra és Középcsala a községtől keletre húzódik.
Földrajzi adottságok
Császártöltés területe a Duna-Tisza közén található. Itt találkozik a Duna-Tisza közi
Hátság a Duna árterével, melynek következtében a falu határa földrajzi értelemben
két teljesen különböző részre tagolódik. Ezek kialakulása, földtani felépítése és
jelenlegi kinézete is jelentősen eltér egymástól. A táj mai képe az elmúlt néhány
tízezer évben alakult ki.

A címer hagyományos, alul csúcsos pajzs formájú, vékony fekete kerettel, melyben
a címerkép érzékeny, fekete vonalakkal megrajzolt grafika, színei fehér és arany.
Témája a Szentháromság. A két Istenalak: Atya és Fiú papirusztekercset mutatnak
fel, mely az alapító okiratra utal, a település törvényességének első dokumentumára.
Az Istenalakok egy-egy rozmaringágat tartanak, a tisztaság jelképét. Fejük felett
kétféle glória és a Szentlélek szimbóluma,. a fehér galamb, amely barokkos
formájával az alapítás korára is utal. Alul szőlőfürt, a szőlő- és borkultúra
tradíciójának jeleként. A szőlő és a háttér színe arany.
A címerpajzs kiegészítéseként alul az 1744-es évszámot, és alatta gót betűkkel
"Tschasartet" felirat (utalásként arra, hogy a községet német telepesek alapították).
A címer felett nyomtatott, latin betűkkel "Császártöltés" felirat helyezkedik el.

.

A község határának nagyobbik része a Kiskunság jellegével bír, kisebbik része
pedig agyagos, tőzeges lévén, a Sárközzel rokon.
Császártöltés hátsági területe a Kiskunsági Hordalékkúp és az Északi-Bácskaihomokhátság határán található. A település Sárközhöz tartozó területe napjainkban a
Duna magas ártere és a Duna-Tisza közi Hátság pereme között elterülő mintegy 1525 km széles, alacsony ártér része. Az ártéri jelleget számos maradvány igazolja.
Ezek a természetvédelmi területek az egykori nagykiterjedésű mocsárvilág, valamint
a homok és löszpuszták maradványainak természetes élővilágát őrzik. A település
határában a meredek löszpart alatt húzódik a Vörös mocsár, amely az egykori Duna
mederben keletkezett többszáz évvel ezelőtt. A lassú feltöltődés által több méter
vastag tőzegtelepek képződtek. Az itt található 3-5 méter vastag tőzeget évtizedek
4

óta bányásszák. A tőzegkitermelés következtében kialakult tőzeggödrök,
mesterséges bányatavak élővilágban gazdag vizes élőhelyek kialakulását
eredményezték. Ez az agyagos, tőzeges terület sárköz jellegű, viszont Császártöltés
határának nagyobbik része, a futóhomok jellegéből adódóan, az akár 10-15 méteres
szintkülönbségeket is felmutató határ kiskunsági jellegű. Itt a talajvíz mélyebben
fekszik. A két terület között humusztalajjal vegyes barna homok található.
A település határának legmagasabb pontja a 143 méter magas Boszorkányhegyen,
legmélyebb a csatorna parton 93 méter magasságban található. A Kiskunság és a
Sárköz határában változóan hullámos felszínre épült falu településszerkezetének
különlegességét az árterület szélén magasodó löszpartba fúrt, présházas pinceutcák
adják.

Természeti értékek
Helyi jelentőségű védett terület a Löszpuszta maradvány. A község északnyugati
határában található a Bácskai löszhát és a Duna völgy találkozásánál kialakult,
lefolyástalan mocsárvilág maradványa, a 930 hektár nagyságú, lápos, mocsaras
"Vörös mocsár" természetvédelmi terület. Változatos mélységű vízfelszínein
gazdag élővilág telepedett meg, illetve maradt fenn.
A Sárközi jelleget hordozó területeken gazdag növény-és állatvilág él. Itt olyan
növényritkaságok találhatók, mint például a vízi lófark, a fehérvirágú folyondár,
fehér nimfa, sárga tavirózsa, vagy a kardlevelűsárga liliom. A part közelében a
kádársás, a buzogánykáka, lila virágú ebszőlő, a sekélyebb vízben a szagos
fodormenta található. Ezek a növények képezik a zsombékokat és a tőzeget. A sások
közül a fehér, a lápi, zsombék fajták a honosak. A réti-, és salátaboglárka, mocsári
gólyahír, sárga nőszirom bőven található. A vízszegény lápokon a gyöngyvirág,
csomós ebír, kék és a sovány csenkesz, a mocsári nefelejcs, nád, különféle kákák,
füvek díszlenek. A Duna-ártér szélén található meredek löszfalakba vájt üregekben
védett partifecskék, gyurgyalagok költenek. A védett területen a mocsári madárvilág
szinte minden tagja, így a jégmadár is jelen van. Fellelhetők a gémek, a kócsagok, a
récék, de élnek itt hattyúk és ölyvek is. A gazdag halzsákmány idevonzza a ma már
egész Európában veszélyeztetett fajnak számító vidrát és jelentős az ÉszakAmerikából betelepített pézsmapocok jelenléte, mely vagy a partfalba vájja üregét,
vagy a sekély vízbe építi óriási, növényi részekből álló várát. A község határában
gazdag a vadállomány. A szarvas, az őz, a vaddisznó, a nyúl, a fácán, és a fogoly
mellett az erdőkben borz él.
A település határában található ősborókás természeti nevezetességnek számít.
Császártöltés igen népszerű, közkedvelt természeti értéke a Parkerdő, amely messze
földről csalogatja a kirándulókat, pihenni vágyókat. Az árnyat adó lombok alatt a
fiatalabb és az idősebb korosztály is megtalálja a kikapcsolódási lehetőségeket.
Játszótér, focipálya várja a gyerekeket, a családok és a kiránduló baráti körök pedig
a főzésre kialakított helyek mellett lévő nádfedeles pihenőkben pihenhetnek.
A település határában mesterséges halastavak találhatók, melyek halállományát
zömében a ponty, csuka, harcsa, amúr, süllő, keszeg és kárász alkotja.
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Gazdaság
A település régebben részben a kalocsai érsekségi uradalomhoz tartozott, ahol a
mezőgazdasági termények előállításával foglalkoztak. Császártöltés 8300 hektárnyi
határában a környéken szőlő és borkultúra is meghonosodott, az 1700-as években
betelepített németajkú lakosság szorgalmas keze nyomán. Ma a lakosságnak
kevesebb, mint fele foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A híres borvidék
különleges zamatú borait a löszfalba vájt pincékben érlelik. Császártöltés
belterületén több mint ezer pince és mintegy nyolcszáz présház sorakozik, ahol az itt
termesztett ősi szőlőfajták - a Kövidinka, Szlanka, Sárfehér, Kadarka, valamint a
később ültetett fajták - Rajnai rizling, Chardonnai, Cserszegi fűszeres, Kékfrankos
borait érlelik. A legismertebb császártöltési borok a Kékfrankos, az Oportó és a
Rajnai rizling.
A településen létrejövő vállalkozások nagy része is mezőgazdasági, élelmiszeripari
jellegű, illetve kereskedelmi célú, de néhány ipari tevékenységet folytató vállalkozás
is található a községben.

Turizmus
A községben élők nagy hangsúlyt fektetnek a turizmus fellendítésére. 250 éves
múltjuk hagyományait becsülettel ápolják, féltve őrzik népművészeti kincseiket,
örökségüket. Ma is fellelhetők az egykori fazekasság művelői, a népviselet készítői,
a hímző asszonyok, akik már csak sajnos hobbiszinten űzik ezeket a mesterségeket.
Császártöltésen a hagyományőrző Sváb Tájházban mutatják meg az idelátogató
turistáknak, a régi népművészeti, ruházati kellékeket, edényeket, berendezési
tárgyakat, szerszámokat őseik életéből.
A település életében hagyományként szerepel a majális, a május elsején állítandó
májusfa, illetve májusfatánc, a húsvéti locsolkodás és a szüreti felvonulás is.
Az Öreg temető árnyas fái alatt a falu első lakóinak a síremlékei közül is láthatunk
párat. Külön figyelmet érdemel a Schaffer József által felajánlott Kápolna melletti
sírkert. Az 1930-as években a falu lakóinak támogatásából épült Kálvária ékessége a
temetőnek. A kálvária dombormű-sorozat alkotói: Apáti Abt Sándor és Mack Lajos.
A település határában még máig fellelhetők az egykori zsidó temető romjai,
sírkövei.
A község képét meghatározó paraszt-barokk stílusú sváb házak mára már szinte
teljesen eltűntek, de főutcáján még látható néhány, a régi, úgynevezett nagygazda
házak közül.
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Az 1921-ben épült, késő római stílusú oldaltornyos katolikus templomot festett,
üvegablakok díszítik.
Császártöltés 1992-ben kötött partnertelepülési szerződést a németországi
Deggenhausertal városkával, majd 1994-ben az osztrák Krenglbach településsel. Az
együttműködés éveiben a testvértelepülések lakói között kölcsönös baráti
kapcsolatok alakultak ki, de behatóan megismerkedtek egymás kultúrájával, ápolják
hagyományaikat, messzemenőkig támogatják az iskolák, az egyesületek és a
különféle szervezetek közös munkáját.
Az egész évben gazdag kulturális programok közül kiemelkedő nagyrendezvény a
három napon át tartó "Falualapítók Ünnepe". E rendezvény keretében főzőversenyt
hirdetnek, de ügyességi játékok, a testvérközségek és más települések csapataival
labdarúgó mérkőzések szervezésére is sor kerül. A jellegzetes pincesorokon
borverseny,a település központjában utcabál színesíti a palettát, a szabadtéri
színpadon pedig színes folklór műsor várja az érdeklődőket, akiknek a
képzőművészeti kiállítások és a kirakodó vásár is tartalmas és érdekes
programlehetőségeket kínál.
A Teleházban egy sportcsarnok, és a településen élők kikapcsolódására, pihenésére
alkalmas szauna, kondicionáló terem, öltözők, a kiállítások és a tanácskozások
lebonyolítására külön helyiség, szép belső udvar áll rendelkezésre. A településen
található sportcsarnokban, a két sportpályán, teniszpályán biztosított az itt élők
sportolási lehetősége.
Horgászversenyeket a kiépített halastavaknál szerveznek.
Császártöltésen több vendéglátó-ipari egység, étterem, élelmiszerbolt, valamint
üzemanyagtöltő állomás is működik. A település területén egy szálloda, egy 16 fő
befogadására alkalmas erdőszéli kulcsosház és több falusi szálláshely található, de
több családnál, magánházaknál, illetve szobával kiegészített présházakban is el
tudják szállásolni a helyiek a hozzájuk érkező turistákat, vendégeket.
Császártöltés turisztikai adottságai kiválóak, a településtől pár kilométerre országos
tanösvény húzódik, amelyen végighaladva behatóan tanulmányozhatják a túrázás
szerelmesei az egyedülálló, érintetlenségükben megőrzött természeti értékeket.
A település határa és településképe rendezett, természeti környezete, történelmi
adottságai valamint nemzetiségi hagyományőrző jellege egyedülálló lehetőséget
kínál a falusi- és a borturizmus kialakítására továbbá természetjárásra.
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó
építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők

A település történeti fejlődése történeti térképeken szemléltetve
(forrás: http://mapire.eu)
1700-as évek második fele (I. katonai felmérés)

A mai német-magyar lakosságú Császártöltés község keletkezésével kapcsolatosan
sokféle vélemény alakult ki.
A település határában talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már a honfoglalás
korában éltek itt emberek. A XVIII. századi térképek jeleznek egy Csákányfő nevű,
valószínűleg középkori eredetű falut ezen a helyen a Császárt-tó mellett, ma
azonban már egyikük pontos helye sem ismert. A község a török iga alóli
felszabadulás után a külső vándormozgalom első hullámának végén, a XVIII. század
közepe táján, 1744-ben alakult a régi Csákányfő, másképp Császártőt is néven
ismert érsek puszta helyén az osztrák örökösödési háború közepén. A település
alapítólevele 1743. augusztus 11-én kelt, a letelepedés 1744-ben történt Schweibert
Miklós vezetésével.
1744-ben a kalocsai érsekséghez tartozó területre németföldről telepítettek be ide
mintegy 50-60 családot, a felső-svábságból származó oberschwabeni telepeseket.
Ebből adódóan az itt élők jelentős százaléka német nemzetiségű. A II. világháború
után többszáz családot kitelepítettek, másokat elhurcoltak, de ugyanekkor a
Felvidékről mintegy háromszáz családot be is telepítettek. Így megszűnt a település
sváb nyelvű zártsága.
Az itt élő emberek nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására és
nemzetiségük megőrzésére. Az iskolában és óvodában német nemzetiségi nevelés,
oktatás folyik, a község területén német nemzetiségi táncegyesület és
hagyományőrző sváb kórus is működik.
A Dunavölgy és a Homokhátság találkozásába telepített falu már megvan.
A mai észak-dél irányú 54. számú főút nyomvonala is jól kirajzolódik.
A fentiek alapján, az érsekség szabta keretek között indult meg az élet
Császártöltésen. A központban jelölték ki a templom, a plébánia, az iskola, az
uradalmi kocsma és a falu elöljáróságainak a telkét. A magánházak telkeinek a
kijelölése a domborzati adottságok függvénye volt.
A szorgos kezek, a tenni akarás és a tenni tudás meghozta gyümölcsét
Császártöltésen.
1754-ben megépült az első templom és az uradalmi kocsma, 1762-ben felépítették
az egy tantermes iskolát a kántorlakással.
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1800-as évek eleje (II. katonai felmérés)

1800-as évek vége (III. katonai felmérés)

Jól kivehető a mai Keceli út, Bajai út, Bajcsy-Zsilinszky u. és Kossuth utca.
Vörös mocsár, Szamár-völgy és Csala mai nevén szerepel. A keleti határrészen
szőlők és halastavak ábrázoltak.
A mai öregtemető még a beépítéstől elkülönülve jelenik meg a bevezető út keleti
oldalán.
A XIX. század elejére a község lakosainak száma meghaladta az ezer főt.
1832-ben az érsekség átadta a községet a Kalocsai Székesfőkáptalan tulajdonába. Ez
a tulajdonoscsere különösebb változást nem jelentett sem a gazdálkodás, sem a
mindennapi életvitelben.

A korábbi térképpel összevetve jól érzékelhető, hogy a település a XIX. század
közepére a domborzati adottságokhoz igazítva kialakult és állandósult.
A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1907” a következőket rögzíti
Császártöltéssel kapcsolatban:
- nagyközség,
- hozzá tartozik: Alsópolgárdi, Csala, Felsőpolgárdi és Polgárdi
- lakossága 2649 fő,
- lakosság összetétele magyar és német,
- a lakosság vallása római katholikus,

9

Kataszteri felmérés 1879.

A lakóházak mellett a pincéket és a belterületen végighúzódó Malomárkot is jól
mutatja a térkép.

1941. évi katonai felmérés

Hajós-Akasztói főcsatorna (Duna-völgyi főcsatorna) a lényegi új elem.
A belterület északon és délen is továbbterjed és külterületi beépítések (Kiscsala,
Középcsala, Nagycsala) jelennek meg.
Az I. világháború kitörése megállította Császártöltés fejlődését is. 1924. évi
stabilizáció után újra fejlődésnek indult a község.
A község megerősödését fémjelezte a Gazdakör alapítása, a József malom
megépítése és a falu bekapcsolása az országos távbeszélő hálózatba.
Az 1929-es gazdasági világválságot követően 1934-re normalizálódott a gazdasági
élet, de az újabb fellendülési periódusnak a II. világháború kitörése véget vetett.
A II. világháború eseményei és tragikus végkifejlete különös súllyal terhelte
Császártöltés németajkú lakosságát.
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A II. világháború után gyökeresen megváltozott az élet Császártöltésen is. A
tulajdonosoktól elvett földek kiosztása átrendezte a földtulajdont. Nagy
vérveszteség volt a földhöz értő, jól gazdálkodók tudásának és munkájának
lehetetlenné tétele.
Az igyekvő és dolgos nép azonban megtalálta életben maradásának, sőt
gyarapodásának útját, így a császártöltésiek tovább írják történelmüket élni
akarásukkal, kitartásukkal és szorgalmukkal.

1967. évi képeslap
Ezt jól mutatja a mai településképe, az 1960-as évektől számban és minőségében
gyarapodó lakóházak, intézmények sora.
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Épített örökség
Az 1921-ben épült historizáló rk. templom a község településképét meghatározó
legfontosabb épület.

A templomot festett, üvegablakok díszítik, amelyeket Róth Miksa tanítványa
Zsellér Imre üvegművész készített. A főoltár helybéli: Schilly János munkája.
(Forrás: http://www.csaszartoltesiek.hu)

A katolikus vallásosság és az épített örökség szép példája a Bajai út menti
máriafülke.

2006. évi felvétel
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Öreg temető kálváriájának stációi

A XX. század elejéről számos lakóépület tükrözi a település gazdasági erejét,
igényességét a polgárosuló társadalmát. Mezővárosias jellegű utcaképet
eredményező beépítés még meglévő épületei helyi védelmet érdemelnek.

Kossuth utca 168.,
ma tájház (921/1 hrsz)

Bajcsy Zsilinszky u.5. (2518 hrsz)

Kossuth u. 3. Angeli ház, ma
kiállítótér (921/1 hrsz)
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Kossuth u. 117. 1099 hrsz

Keceli út 86.
469 hrsz

Kossuth u. 36. (1355 hrsz)

Kiscsala volt érseki kúria (290/1 hrsz)

Településképi jelentőségüknél fogva védelemre érdemes -jellemzően- középületek
Plébánia Keceli út 8. (1423/1 hrsz)

Keceli út 85. (468 hrsz)
2008. évi felvétel, azóta a tornácot befalazták.
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Kossuth u. 117. 1099 hrsz
Kossuth u. 36. (1355 hrsz)

Kiscsala volt érseki kúria
(290/1 hrsz)

Keceli út
86.
469 hrsz

Keceli út 85. (468 hrsz)
2008. évi felvétel, azóta a tornácot befalazták.

Kossuth u. 140. (1032 hrsz)
2006. évi felvétel
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Kossuth u.135. (1044 hrsz)

Bajai u. 58. (1944 hrsz)

Kossuth u.118. (1092 hrsz)
Bajai u.36. (2123/2 hrsz)

Kossuth u. 104. (1138 hrsz)

Bajai u. 45. (2112 hrsz)
15

Településképi jelentőségüknél fogva védelemre érdemes -jellemzően- középületek

Plébánia (Keceli u. 8. (1423/1 hrsz)
Óvoda

Malom

Iskola
16

Pincesorok
A Kecel-Baja országos úttól távolabb van, ezért talán nem olyan ismert, de a
hajósi pincefalunál semmivel sem kisebb táji és építészeti értéket képviselnek a
császártöltési pincesorok.
Összesen a belterület különböző részein 5 pincesor található. Főkáptalansor és a
Vidámsor a belterület nyugati határán a Vörös mocsárra néző löszfalba vájt
pincesorok, amelyek keleti irányban a belterület felé befordulnak.
Gőzmalom utcai pincesor a hagyományosan szőlővel beültetett magas-part
oldalában van.
A Bajtárs utca sor pincéi lakóházakkal indított és lakóházakkal folytatott utca
közepén található.
Valamennyi helyi védelemre érdemes.
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Szellemi örökségét, történelmét az épített-, és természeti
örökségével együtt őrzi a község.
Ékes példái ennek a községközpontban található emlékművek,
szobrok.
A kitelepítés szomorú történetét meséli el a mai kor emberének
Lőrincz László szoborcsoportja
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Igazgatási területi karakterek

19

Belterület beépítési karakterei

A településrendezési tervhez készült karaktervizsgálat szerint. Kladács Györgyi
okl. építészmérnök készítette, aki a község településrendezésének 1970-től 2010ig résztvevője volt.
A belterületi karakterek vizsgálata szakmai tudáson, tapasztalaton,
dokumentumokon alapszik. A helyi építési szabályozás ennek megfelelően különít
el területeket és határoz meg helyi építési szabályokat.
A településképi arculati kézikönyvünk a karakterek illusztrálásához mégsem ezt a
szakmailag kifogástalan szakmai anyagot hanem a császártöltési iskolások rajzai
alapján veszi sorra a beépítési karaktereket, építészeti jellemzőket.
A fogékony ifjúságnál, a jól rajzoló gyerekeknél tökéletesebben nem lehetne leírni
az egyes településrészek sajátosságait és az egyes eltérő településrészek
sajátosságait.
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A nagyszerű rajzok az egykori Malomárok mentén meglévő zöldfolyosó központ
felőli végén lévő fasor körül kialakított gyalogosfelületre néző falát díszítik.

Történelmi kutatás igazoljam hogy az első telepesek a Duna felől speciális
vizijárművön (un. Schwabenplatte) érkeztek.
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Központ

Az oszlopos fedett bejárat kiemeli a községházát a hasonló épületek sorából

A templom köré csoportosított intézmények jelölik ki a település központját. A
folyamatosan fejlődésből adódóan különböző stílusú épületek állnak itt.
Egységesítésüket a keceli utcai zöldterület biztosítja. A központ az idők folyamán
a Kossuth u. és a Bajai utca felé is kiterjedt.

Az 1970-es évek egyemeletes házai az előttük lévő zöldfelülettel és parkolókkal
együtt a központ jellegzetes beépítését adják.
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Lakóterületek

Keceli utca mezővárosias jellegű hézagosan zártsorú beépítése
A lakóterületi beépítések mindig az adott kor elvárásainak és építészeti
színvonalának megfelelően alakultak.

Vélhetően
vesszőfonásossal,
agyagtapasztással
épültek az első
lakóházak.
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Az egyidőben beépült utcaszakaszok egységes utcaképének példája

Központi belterület

Változó nagyságú, tetőzetű lakóépületek alkotta utcakép, ahol az előkertes és az
utcafrontos beépítési mód is keveredik.

Kiscsala
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Zöldterületi közösségi terek

A Öreg temető támfala zárja az intézmények melletti játszóteret.
A kilátó abból a szempontból is egyedülálló, hogy áldozatkész lokálpatrióta
adományi segítséggel állíttatta a közösségnek.

A központhoz közeli liget üde zöldje
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Mezőgazdasági területek, szőlők, kertek

(Forrás:http://www.császártöltésiek.hu)

Császártöltésen vannak kisebb nagyobb üzemek, de alapvetően mezőgazdasági
jellegű. Külterületi majorjellegű beépítései is a mezőgazdasághoz köthetők.
A jobb termőképeségű területek szántóföldi művelésűek. Hagyományos a
szőlőművelés, a mélyebb gyepterületek legelők, kaszálók.

(Forrás:http://www.császártöltésiek.hu)

(Forrás: Google.hu)
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Erdők
Története folyamán a Homokhátsági részeken mindig jelentős volt az erdősültség.
A gazdasági-, és a parkerdők egyaránt megvannak.
Igen jó vadászterületek találhatók a község erdeiben.

KEFAG kulcsosháza építészeti szempontból is figyelemreméltó jó épület.
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Természeti területek

Báger vize tavakat táplál.
A Duna-völgyi Főcsatorna, ahogy a helyiek mondják a Báger alakította a tájat, de
a természetes mocsárvilág megmaradt.

(Forrás:http://www.császártöltésiek.hu)

(Forrás:http://www.császártöltésiek.hu)
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások

Minták lakóterületre
Épület telepítése

Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy mit lehet
építeni. A hogyan nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.
Közterület
A kialakított mérnöki szerkezet, a kialakított közterületi szélességek a közművek
elhelyezését biztosítják
- Ajánlott az utcában egységes karakterű fasorokat telepíteni.
Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt elhelyezhető a kialakított
telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és kerülendő a
homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Épület
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása
javasolt
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát, felesleges
díszítőelemek használata nem ajánlott

A helyi építési szabályzat a kialakult hagyományokra való tekintettel egyes
építési övezetekben írja csak elő kötelezően az épület utcafronti elhelyezését.
Általában kötelező előírás nincs: a kialakult helyzethez kell igazodni. Az épület
elhelyezésénél az épületek által meghatározott építési vonalhoz kell igazodni, az
egységes építési vonaltól eltérő épület a beépítés ritmusát zavarja.
Színezés

A harsány színek épületre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.

Épület előtti közterület

Település képet, utcaképet az épületek sora és az épületek előtti utcaszakasz
kialakítása együttesen határozza meg. A ház előtti zöldsáv, virágoskert gazdagítja,
burkolt felület sivárrá teszi az utcaképet.
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Kerítés

Utcametszet

A szabályos osztású, kellő szélességű közterületeket kihasználva egységes fasorok
kívánkoznak az utcákba.

Az utcafrontos vagy zártsorú beépítéseknél a kerítéseknek nincs hangsúlyos
szerepük. Az előkertes beépítésekben azonban nem mindegy, hogy milyen a
kerítés. Előkertekhez az áttört kerítés való, a zárt erődszerű nem kívánatos.
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6. Jó példák bemutatása
Közösségi terek
Közösségi ház és tájház és környezete nyitott udvaraival a hiányzó központi
parkot is pótolja. Igai közösségi gyülekezőhely.
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Bajai utca elején a korábbi épület elbontását követően elhelyezett üzletház és a
közterület kapcsolata elég szervetlen volt. A közelmúltban a buszmegálló helyére
olyan fedett épület került, amelyből az üzletház is megközelíthető. Ezzel egy jó
közösségi tér alakult.

2011. évi felvétel (Forrás: Google)
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Épület
Képtalansori pincékhez csatlakozó telekre borház és szálloda épült a
közelmúltban.
A hagyományos pincék méretét többszörösen meghaladó épület és a pincesor
találkozást sikerült jól megoldani. Pincényi méretű keresztszárnyakkal az
illeszkedés tökéletesen megoldott. Dícsérendő, hogy az új épület „kvázi”
pincéinek tömege igazodik a hagyományos pincékhez, de homlokzati
kialakításában: anyagában, színvilágában nem utánoz, hanem egyértelműen
kifejezi, hogy új.

.Keceli utca felől
(Építész: Vass-Eysen Ervin)
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Építészeti részletek
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7. Jó példák bemutatása (sajátos építményfajták, feliratok)
Szemet gyönyörködtető és beszédes táblák

Óvoda házszámtáblája
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Gépészeti berendezéseket takaró építmények
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