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Iskolafelújítás kérdőjelekkel
Lesznek okostévék, de lesz-e ugyanilyen szintű, modern oktatás?
• Megújulnak a gyer-
gyóremetei iskolák,
minden olyan műszaki
eszközzel ellátják a
tantermeket, amiket a
pedagógusok kértek.
Kérdés, hogy az 5,8
millió lejes beruházás-
nak milyen hozadéka
lesz a tanulók javára. A
polgármester elvárása
az lenne, hogy az okta-
tás is változzon, és ne
csak kétkezi munkások
váljanak a gyergyóre-
metei gyermekekből.

GERGELY IMRE

T öbb mint 1,2 millió euró visz-
sza nem térítendő támogatásra 
pályázott sikeresen Gyergyóre-

mete önkormányzata két helyi iskola-

épület és kiegészítő épületeik felújítá-
sára, modernizálására. Az erről szóló 
szerződést hétfőn írta alá a Központi 
Fejlesztési Régió igazgatója Simion 
Crețu és Laczkó-Albert Elemér pol-
gármester. A Fráter György Iskola köz-
ponti főépületének és a csutakfalvi is-
kolának a teljes felújítását végzik el az 
említett összegből. A munkálatok so-

rán az alapoktól a tetőkig megújulnak 
az épületek, korszerűsítik a tanterme-
ket és egyéb helyiségeket, szigetelési 
munkálatokat végeznek, és kicserélik 
a különböző vezetékeket is.

A beruházás az intézmények 
műszaki felszereltségéről is gondos-
kodik. Okostévék, számítógépek és 
egyéb eszközök kerülnek a tanter-

mekbe, színes nyomtatókat vásárol-
nak és egyebek mellett wifi  lefedettsé-
get is biztosítanak a tanintézetekben 
–Gye rgyóremetének olyan iskolái
lesznek, amilyenek bármelyik nagy-
város igényeinek is megfelelnének.
A munkálatok befejezésének a határ-
ideje 2021. május 31. 520 gyermeket
és 70 tanügyi alkalmazottat fognak

kiszolgálni a megújuló épületek. A 
polgármester öröme mégsem felhőt-
len. Laczkó Albert Elemér elmondta: 
ilyen nehéz szívvel még sosem írt alá 
szerződést, hiszen nem biztos abban, 
hogy a fejlesztés és a befektetett nagy 
összegek meghozzák azt az ered-
ményt, ami az oktatás alapvető célja. 
„Lesznek okostévék az iskolákban, 
de lesz-e ugyanilyen szintű, modern 
oktatás?” – tette fel a kérdést. Jelen-
leg Hargita megye az országos átlag 
alatt teljesít a különböző vizsgákon, 
felméréseken, és Gyergyóremete isko-
lája még ezt a szintet se éri el. A pol-
gármester elvárása az lenne, 
hogy ha már ilyen nagyará-
nyú fejlesztésekben részesül 
a Fráter György Iskola, akkor 
az intézmény is legyen part-
ner a minőségjavításban, az 
ott dolgozók is ismerjék fel: 
nekik is változtatniuk kell, és 
nem nyugodhatnak bele abba, hogy 
évről-évre mindig rossz eredmények 
születnek a vizsgákon. A beruházá-
soknak csak akkor van értelme, ha 
a remetei gyermekek olyan tudást 
kapnak, amellyel sikeresen szere-
pelnek majd a vizsgákon, hogy ne 
csak kétkezi munkásokat neveljen a 
község – szögezte le a polgármester.

A gyergyóremetei iskola 
főépületét is felújítják a most 
kezdődő beruházás során
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Hargita megye ugyan nem sorol-
ható a kiemelkedő borvidékek 

közé, ennek ellenére az Amigo & 
Intercost italforgalmazó vállalko-
zás mégis a megyeszékhelyen, Csík-
szeredában szervezte meg először 
az országosan is jelentősnek mond-
ható borfesztivált. A háromnapos, 
szakmailag is kiemelkedő eseményt 

a Hargita Vendégváróban tartották 
meg október 24-26. között. Becze 
Tibor, a vállalat egyik tulajdonosa 
elmondta, azért választották Csík-
szeredát a fesztivál helyszínéül, 
mert szeretnék, ha itt is nagyobb 
hangsúlyt kapna a borkultúra. „Azt 
tapasztaltuk az italforgalmazás 
során, hogy sajnos a hegyvidéki 
ember nem értékeli eléggé a borok 
varázsát, éppen ezért teremtettük 
meg annak a lehetőségét, hogy 
közvetlen kapcsolatba léphessenek 

a pincészetekkel, független bor-
szakértőkkel, valamint a példátlan 
borkínálattal, amit felvonultatnak 
a termelők” – magyarázta a cégve-
zető. Hozzátette, szombati rendez-
vényükön több száz bor, pezsgő és 
borpárlat közül választhattak és 
kóstolhatták meg a kedvükre va-
lókat a vendégek. Az italokat szak-
emberek, neves borászok mutatták 
be. Mint megtudtuk, összesen 36 
neves pincészet képviseltette magát 
a fesztiválon Romániából, Magyar-
országról, Moldovából és Szlováki-
ából. „Nagyon nagy volt az érdek-
lődés, nagyon sokan részt vettek 
az eseményen, ahol a fogyasztók 
találkozhattak a kis és nagy bor-
pincészetekkel és borászokkal, és 
ahol lehetőségük volt minőségi ro-
mániai és külföldi borokat és egyéb 
italkülönlegességeket is megkóstol-
ni, megvásárolni” – sorolta Becze 

Tibor. Az eseménynek jótékonysági 
célja is volt, a szervezők a belépőből 
származó jövedelem 25 százalékát 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház Általános Sebészeti Osztá-
lyának szánták.

A rendezvény szakmai oldala

A borfesztivál első két napja kife-
jezetten a szakmának szólt, és a 
szervezőket dicséri, hogy sikerült 
összefogniuk a legnevesebb borá-
szatokat üzleti és baráti kapcsolatok 
kialakítására adva alkalmat szá-
mukra. Borversenyt is szerveztek, 
ahol több kategóriában nevezhették 
be termékeiket a borászatok – külön 
értékelték a borokat, a pezsgőket és a 

borpárlatokat. A versenyen öt, nem-
zetközileg elismert borszakértő által 
vezetett bizottság zsűrizett, többek 
között pontozták a szőlőből készült 
nedűk színét, illatát, valamint ízvi-
lágának intenzitását. Végül hét nagy 
arany-díjat osztottak ki a legneme-
sebb italok készítőinek. „A rendez-
vény mind a három napja annyira 
jól sikerült, hogy úgy döntöttünk 
mindenképpen folytatni szeretnénk 
és jövőre is megszervezzük az Ami-
go’s Borfesztivált” – hangsúlyozta a 
cégvezető. 

A csíkszeredai Amigo & In-
tercost vállalkozás egyébként az 
egyik legnagyobb italforgalmazó-
nak számít az országban, 1992 óta 
van jelen a piacon. (x)

Neves pincészetek mutatkozhattak be az első Amigo’s Borfesztiválon
• Egyedülálló, országos viszonylatban is kiemelkedő borfesztivált szervezett az
Amigo & Intercost italforgalmazó vállalkozás a hétvégén Csíkszeredában Amigo’s
Borfesztivál néven. A három napos rendezvény, amelyen több romániai és külföl-
di neves borpincészet is részt vett annyira jól sikerült, hogy a szervezők ígérik,
jövőre is megtartják.

Több száz borkülönlegességet 
lehetett megkóstolni az első csíki 
borfesztiválon 
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