
Lobogót tűzött ki egy mindössze harminccentis, 

földbe szúrt zászlórúdra, majd kétszáz méterre 

távolodott el tőle. Szélben és esőben centikre kö-

zelítették meg nyílvesszői a célpontot. A farkasbőrt 

viselő, rókaprémsüveges Mónus József íjász világ-

bajnok a gyergyóiakat bűvölte el vasárnap.
3.

Harcosaival jött a Farkas

Mónus József: „Nyílvesszőim a harcosaim. Ez a farkasharc”

Gyergyószentmiklóson a világbajnok-rekorder íjász
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Megkérdeztük 
olvasóinkat
Ön milyen kiállításokat, rendez-
vényeket képzelne el még a mú-
zeumban, hogy több érdeklődőt 
megszólítsanak? Mit szeretne 
ott látni?

A gyergyószéki válaszadóink 
nagy része elégedett a Tarisznyás 
Márton Múzeum kínálatával, mint 
írják: „nagyon sok mindent kínál-
nak, csak vegyék észre a város 
lakói”. Vannak, akik kiegészí-
tenék a programkínálatot.

Alkotnak 
huszonnegyedszerre

A Borsos Miklós Művészetéért 
Alapítvány 24. alkalommal nyi-
totta meg a Kárpát-medencei 
gyerekeknek szervezett táborát. 
Ezúttal Szent László tiszteletére 
hirdették meg a Szárhegyen, a 
Böjte-féle házban megnyi-
tott tábort.

Megrongálták 
a tusnádi medvelest

Ismeretlen tettesek megron-
gálták a Tusnádfürdőhöz közeli 
erdőben egy természetfotós által 
kialakított medvelest. Állítólag 
sokan nem nézik jó szemmel a 
létesítményt, amely azonban a 
működtetők szerint épphogy 
a környék jó hírét terjeszti.

4.

2.

5.

Alkotni, de az anyaghoz 
nem ragaszkodni

6.

Három földrész kilenc orszá-
gának huszonhárom művésze 
vesz részt az egyhónapos, há-
rom országot érintő termé-
szetművészeti vándor szim pó-
ziumon, amelynek egyik 
helyszíne Gyer gyó szárhegy.

Gyergyószentmiklós, Nicolae Balcescu utca
7. szám, tel.: 0742-134897

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

Minden szemüvegkeretre
50% KEDVEZMÉNY* 

*amíg a készlet tart teljes szemüvegrendelés esetén.
Részletek az optikában.

9.8.

Nagyon izgalmas 
hajrával zárult a 
25. Hargita Gyön-
gye Rali, amelyet 
az összetett-
ben is élen álló 
Bogdan Marișca 
nyert meg Dan 
Gîrtofan és Botka 
Dávid előtt.

Rendkívül látványos 
megnyitóünnepség-
gel kezdődött meg 
péntek késő este 
hivatalosan Magyar-
ország történetének 
legnagyobb sport-
eseménye, az úszók, 
nyíltvízi úszók, mű-
ugrók, szinkronúszók 
és vízilabdázók 17. 
világbajnoksága.

Marișca nyerte a Hargita RalitElkezdődött a vizes vb
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