Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP-20093.1.1/C) keretében került benyújtásra a „A fertıdi Haydn-sétány kialakítása”c. pályázat.
A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 80,510637 %-os támogatási
intenzitású támogatás összege:
50 000 000,- Ft.
A pályázat megvalósításához Fertıd Varos Önkormányzata 12 103 595,- Ft saját forrást biztosít,
ekként a projekt összköltsége: 62 103 595,- Ft.
A Támogatási Szerzıdés hatályba lépésének dátuma:

2010. április 9.

A projekt megvalósításának kezdete:

2010. április 9.

A projekt megvalósításának vége:

2011. április 8.

Kedvezményezett szervezet:
Fertıd Város Önkormányzata
9431 Fertıd, Madách sétány 1.
Telefon.: (36) 99/537-013
Telefax.: (36) 99/371-126
Email: polghiv@fertod.hu

Közremőködı Szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.
Telefon: (36) 99/512-910
Telefax: (36) 99/512-919
Internet: www.westpa.hu

Fertıd, Haydn-sétány
A beruházás helyszíne a jelenlegi Kovács köz, illetve a „Muzsika ház” (az Önkormányzat
épülete), az Elit üzletház és az „Udvaros ház” (a hajdani Haydn étterem) által határolt tér. Az
egykor rendezetlen, gazos földút és a parkolóként használt tér helyén egy olyan sétány jön létre,
mely illeszkedik a mőemléki környezethez, feloldja a kertes-, családi házas épületek és a
mőemléki épületek közötti léptékváltást és életet generál a városközpontban.
A terület három fı, különbözı karakterő részre bontható: a mintegy 125 m hosszú Haydnsétányra (a Kovács köz helyén), az illatok kertjére (az Elit üzletház mögötti terület) és egy fásligetes térre (a Fı utca mentén, a parkolók helyén). Mind a három egység új burkolatot kap.
A sétány díszburkolatán kottafüzet-szerően öt burkolati csík fut végig, melyen sötétebb burkolati
pöttyök, mint hangjegyek jelennek meg, ezzel is utalva a névadó zeneszerzıre. Két oldalról fasor
határolja, mely árnyékot nyújt, és megteremti a kapcsolatot a különbözı beépítési módok között.
A családi házak kertjét zöldsáv köti össze a sétánnyal. A telkeket a zöldsávok között zúzottkı
burkolatokon lehet megközelíteni. A sétány gépkocsival is járható, de ez csak az itt lakók és a
tőzoltóság számára megengedett.

A zenélı kút a Haydn sétányról letérve az illatok kertjének vonzó, hívogató, karakteres eleme, a
tér központi szimbóluma. A Haydn-korabeli flötenuhr modern átirata. Átirat a formára, a
mőködésre, de ugyanakkor kıbe vésett állandóság. Elmondja, eljátssza, elcsobogja, amit Haydn
megfogalmazott a világról, az emberrıl, az élethez való hozzáállásáról. Ez az alapja a nemes
anyaghasználatnak és a választott idıtálló szerkezetnek. A közel 3 méter magas, csiszolt szürke
gránitlapokkal burkolt kút mőködése kétféle üzemmódban történik: a kút tetején kialakított dupla
szintő indítóvályúkból esik alá a víz. Az alsó vályú szolgáltatja azt a folyamatos filmszerő,
csendes, nyugodt vízképet, ami a kúttesten végigfolyik, kiadva flötenuhr-ra utaló, kıbıl készült
kiálló bütykök játékát, valamint a kút formáját. A felsı vályú óránkénti vízzuhataga a felcsendülı
zene erejével képes megtörni az addig uralkodó csobogó „csendességet”, új ruhába öltöztetni a
testet arra a pár percre, míg a zene szól.
Az illatok kertje köti össze a Muzsika házát az étterem épületével, két oldalról üzletekkel
határolva, közepén egy meglévı fával. Ez a terület egy csendes gyalogos zóna, mely valóban egy
kis kertként jelenhet meg. Kiemelt növényágyakban illatos cserjék, félcserjék, évelık változatos
képet nyújtanak, közöttük a burkolat mogyoró színő térkı, illetve zúzottkı. Az ágyások széle
néhol fával burkolva ülıfelületként szolgál. A kiültetett növényeket egyedi táblák mutatják be.
A fás-ligetes tér funkcionálisan egyrészt megszőri a fıút forgalmát, megfelelı hátteret adva egy
szobornak, másrészt rendezett, árnyas pihenıhelyet nyújt a város központjában az ide
látogatóknak, akár gyalogosan, akár kerékpárral érkeznek ide. A jelenlegi parkolók
felszámolásával egy egységes burkolatú tér alakul ki, melyben a kis lombú fák raszterbe ültetve
jelennek meg, egy nagyobb összefüggı zúzottkı burkolatú felületben támlanélküli padokkal,
hulladékgyőjtıkkel. A szobor a tér sétány felıli súlypontjába kerül szilárd burkolatra. Ezzel
átellenbe kerül egy ivókút.
A beruházás keretében 9 új padot, 9 szemetest, 14 biciklitámaszt és egy ivókutat helyezünk el. A
kivágandó tuják helyett 59 lombos fát és többszáz évelıt ültetünk. Több, mint 2000 m2 új térkı
burkolat és közel 500 m2 zúzottkı burkolat készül. A területen teljes körő közmőfelújítás (ivóvíz, csatorna-, gáz-, elektromos- és távközlési) történik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Hivatkozások:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
http://www.westpa.hu/
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

