CONCURS DE SOLUȚII- Amenajarea unui spațiu public din satul Betești
Plan de situație
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în estul orașului Cristuru
Secuiesc, de a cărei administrație aparține din
anul 2004, satul Betești, a cunoscut în ultimii
ani o importantă dezvoltare economică pe
toate sectoarele sale, acest lucru inﬂuențând
pozitiv nivelul de trai. Cu toate acestea,
aspectul general al satului a avut de suferit prin
inserarea în peisajul rural a unor elemente ce
intră în conﬂict cu imaginea rurală tradițională.
Propunerea de amenajare a spațiului
public din Betești a avut în vedere aceste
aspecte și și-a propus punerea în valoare a
zonei adiacente conacului Biro, monument
istoric, în relație cu drumul principal; pentru o
soluție cât mai fezabilă, cu un grad ridicat de
implementare, am optat pentru inserarea în
limita zonei studiate și a parcelei neconstruite,
amplasată vizavi de conac.
Așadar, conceptul de la care s-a închegat
propunerea de amenajare a fost acela de a
crea un traseu pietonal care să unească
elementele valoroase ale satului, dar care să
ﬁe totodata si accesibile turiștilor.
Astfel se disting două zone de intervenție
majoră: prima este reprezentată de intersecția
drumului principal cu artera secundară și cea
de-a doua este reprezentată de spațiul public
adiacent conacului și a parcelei învecinate.
Cum prima se bucură de o accesibilitate
ridicată, am propus crearea unor spații de
comerț pentru promovarea produselor
tradiționale locale, a unui magazin sătesc, dar
și a unui scuar, care să atragă atât localnicii, dar
și turiștii tranzitorii.
Cea de-a doua zonă, are un caracter mai
puțin dinamic, dar la fel de important; dacă
spațiul de-a lungul zidului conacului Biro a fost
gândit ca o promenadă, parcela de vizavi are
rolul de a atrage atât copiii de toate vârstele
(prin cele două locuri de joacă amenajate),
tinerii, dar și pe cei mai în vârstă, datorită celor
două ateliere ce-și desfășoară activitatea
acolo. Astfel, se pot organiza workshop-uri de
împletituri, sculptură, sau se pot organiza seri
de proiecții, pe perioada verii.
În ceea ce privește circulațiile, am propus
amenajarea unei parcări în “zona dinamică” ,
dar și asfaltarea și transformarea str. Morii întruna cu sens unic.
Pentru amenajarea zonelor de loisir din
sit se vor folosi materiale locale, iar construcția
mobilierului urban și a elementelor vegetale se
poate realiza de meșterii locali, dar și cu
priceperea sătenilor. Pentru o parte din A
mobilierul stradal, amplasat retras de
monument, s-a propus folosirea paleților
second hand din lemn,ca materie primă,
reprezentând o soluție durabilă și economică.
Corpurile de iluminat, dar și mobilierul
stradal din lemn, vor avea un design simplu,
fără a intra în conﬂict cu imaginea tradițională
rurală.
Speciile de plante propuse sunt gândite
astfel încât să răspundă condițiilor de mediu din
zonă.
Un alt element important folosit în
îmbunătățirea peisajului tradițional este acela
de a folosi poarta săsească, ca acces către
ateliere, dar și ca panou de informare turistică
asupra orarului sau evenimentelor.De
asemenea, poarta este folosită sub o formă
stilizată și ca element de reper și indicator a
elementelor importate, în intersecție, ﬁind
vizibil și beneﬁciind și de perspective
favorabile.
În concluzie, toate aceste propuneri pe
termen scurt și mediu au rolul de a crește
atractivitatea satului Betești și de a-i
îmbunătății imaginea peisajului tradițional.
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de împletituri
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proiecții
loc joacă
copii 6-12 ani

atelier
meșteșugăresc
de sculptură

loc joacă
copii 1-5 ani
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workshop de impletit si sculptat

Se observă ca parcela de colț ce intră in zona de
studiu nu este valoriﬁcată la potențialul său maxim,
ﬁind folosită ca teren arabil.
Soluția aleasă propune amenajarea unui spațiu public
atractiv atât localnicilor cât și potențialilor turiști,
oferind o zona de comerț cu produse locale, un
magazin de alimentație publică, dar și un spațiu verde
amenajat adiacent, care încurajează întărirea relațiilor
sociale între consăteni.
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