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A nyári idıszakban a templom mögötti tér rendezvénytérként

funkcionál. Míg a fıtér a reprezenetatív, városi és nemzeti

megemlékezések méltó helyszíne, addig itt a zajosabb,

nagyobb tömegeket befogadó rendezvények szervezésére van itt

lehetıség.

Az alaprajzon látható módon ideiglenes színpad(ok) állíthatók fel, illetve

kézmőves vásárok, borünnep, stb. megtartására is alkalmas a terület.

A területen jet-es vízjátékot alakítottunk ki, amely jól illik a tér

multifunkcionalításhoz, így abban az idıszakban is kellemes atmoszférát nyújt,

amikor nincs semmilyen esemény a területen. Ha rendezvény van,

a vizet elzárják, és a terület egyszerő burkolt felületként mőködik.

Télen a terület belsı magján jégpálya alakítható ki, illetve ebben

az idıszakban itt rendezhetı meg a karácsonyi vásár, mivel a burkolt

felülető tér megfelelı helyszínt biztosít.

TÉLI-NYÁRI HASZNÁLAT


