
Ismerősöm hívott meg, vegyem 
szemügyre a lakrésze előtt lét-
rehozott előkertjét. Nem bánja, 

mondta, ha fényképezőgépet is 
viszek magammal, hátha idén 
is lesz verseny Gyergyószent-

miklóson, mert arra benevezne.
A Bucsin negyed legeslegutol-

só tömbháza előtti rész tényleg 

eltér a többitől, a fenyők sokfé-
le fajtája mellett még repülőn 
hozott cserjék is vannak, s a 
zsebkendőnyi felületen sok-sok 
virág. A rózsaszínű rózsa és li-
la levendula között számom-
ra neve nincs virágzók adják a 
tarkaságot. Ápolt, szeretett ker-
tecske, s hogy az ablakpárkány 
se legyen kopár, azt piros mus-
kátlik díszítik. Okkal büszke rá 
a gazdasszony. De hogy lesz-e 
verseny, s annak ő lehet-e a 
nyertese, azt még homály fedi. 

O lyan  megméret te tésre  
gondol a kertészkedő hölgy, 
melynek egyébként Gyer gyó-
szent miklóson hagyománya 
van. Hat esztendeje írta ki a pá-
lyázatot az önkormányzat azon 
megfontolásból, hogy sikerüljön 
egy szebb, tisztább, rendezet-
tebb, vendégváró városképet ki-
alakítani. Pályázatot hirdetett, 
melybe a lakók egyénenként és 
csoportosan is benevezhettek, 
ugyanakkor cégek, intézmé-
nyek is versenybe szállhattak. 
„A pályázat elsősorban azok-
nak biztosít nyilvános elisme-
rést, akik lakókörnyezetük 
közterületein és az onnan lát-
ható kertekben, erkélyeken, te-

raszokon kulturált és magas 
színvonalú zöldfelületeket hoz-
nak létre, és gondozzák azokat” 
– szólt a kiírás.

Tiszta, virágos környezet, 
jó közérzet – ez volt az éven-
te ismétlődő pályázat címe, 
zsűri helyszínelt a beneve-
zők háza táján és eredményt 
is hirdettek, méltányolták a 
szentmiklósiak szorgalmát. 
Idén azonban elmaradt a meg-
hirdetés. Simon Katalin Eme-
se önkormányzati képviselő, a 
projekt korábbi koordinátora 
kérdésünkre elmondta: a ked-
vezőtlen időjárás miatt úgy ítél-
ték meg, teljesíthetetlen feladat 
lenne idén makulátlan dísz-
kert bemutatása. Tartva attól, 
kevesek tudnának benevezni, 
odázták a pályázat kiírását. El-
mondta, ettől függetlenül nagy 
öröm, hogy az emberek meg-
szerették és számítanak a ve-
télkedőre, még nagyobb öröm 
az, hogy szépítik környezetü-
ket. Ezt nem hagyja figyelmen 
kívül és elismerés nélkül a vá-
rosvezetés – ígérte az önkor-
mányzati képviselő.

B. K.
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A SZERZŐ FELVÉTELE

Nem avult el a jó környezet- és közérzetteremtés

Ha díjjal nem is jár, elismerést biztos szép számmal gyűjt az előkert tulajdonosa

Az első Erdélyi Íjásztábor 
helyszínére, a gyer gyó-
szent mik lósi Csiky-kertbe 

érkezett a világbajnok-rekor-
der íjász, Mónus József az el-
múlt hétvégén. A táborszervező 
Elekes Oszkár úgy fogalmazott, 
hogy a táborlakók próbálkoz-
nak az íjászkodással, Mónus 
pedig megmutatja, hogyan kell 
igazán lőni. A világhírű vendég-
től van, amit tanulni, hiszen 176 
alkalommal emelte magasba a 
magyar zászlót a győztes jogán. 
Leckét adott a bemutatóján íjá-
szatból, de hazaszeretetből és 
nemzeti öntudatból is.  

Új világot teremtett

Két helyszínen is talál-
kozhattak a rekorderrel a 
gyergyóiak: vasárnap dél-
ben a bemutató helyszínén, a 
lovaspályán, majd délután a 
Csiky-kertben, ahol filmvetí-
tést és előadást tartott életéről, 
sikereiről és arról, mi kész-
teti őt nyerésre. „Én egy na-
gyon egyszerű ember vagyok. 
2006-ig a gazdasági világban 
éltem, gépész üzemmérnök 
voltam, de egyik percről a má-
sikra otthagytam. Pedig napon-
ta kétmillió forintot kerestem. 
Annak öröme összehasonlítha-
tatlan a mai boldogságommal. 
Ma szegény vagyok, otthagy-
tam a pénz világát egy másik 
világért. Olyan új világot épí-
tettem, amelynek ajtaját akkor 
nyitom ki, amikor akarom, és 
azok előtt, akik előtt én aka-

rom” – nyilatkozta a tradicio-
nális távlövő íjász. 

Az ő világának ajtaját nyi-
totta ki, betekintést engedve 
egy harci íjászbemutatóval. El-
mondta, az hajtja, hogy ő is va-
lamit letehessen azok emléke 
előtt, akik valaha a magyarsá-
gért éltek és harcoltak.  

Megmérkőzik bárkivel a világon

A Farkasként is emlegetett 
Mónus íjai és nyílvesszői mel-
lett a magyar zászlót is magával 
hordja. Elérzékenyülve beszélt 
arról, milyen sokat jelent neki a 
lobogó, a nemzet, melyért har-
colni és meghalni is kész bár-
mely pillanatban. Az hozza neki 
az elismeréseket, hogy íjával bi-
zonyíthatja: a magyar legyőz-
hetetlen. „Az elején egy ideig 
jártam íjászversenyekre, gyűj-
tögettem a kis érmecskéimet, 
önző voltam, magamért harcol-
tam. Aztán rájöttem, a tudás, 
amit birtoklok, nem a sajátom, 
ezeréves múltból származó az 
emlékképe. Ennek tudatában 
járok évente hét-nyolc világver-
senyre, és megmérkőzök bárki-
vel a világon. Ezért a zászlóért 
küzdök minden nap, bárki ellen 
a világon, ha kell, életre-halál-
ra is. Nyílvesszőim a harcosa-
im. Ez a farkasharc” – jelentette 
ki, majd tudásából adott ízelítőt, 
kétszáz méterről irányítva nyíl-
vesszőjét a célpontra.

„Mi magyarnak születtünk, 
s ezt mondjuk el, bármerre já-
runk a világon. Szabadok aka-

runk maradni, ahogy a sólyom 
száll az égen. A mi lelkünket, 
tudatunkat senki nem tudja 
megfékezni. Én úgy akarok élni 
minden nap, hogy a fiam büszke 
legyen rám” – mondta el a bemu-
tatón, melyre többnyire apukák 
hozták ki fiaikat, ugyanakkor 
jelen voltak az íjásztábor részt-
vevői is. Süvegét emelve fejez-
te ki tiszteletét az érdeklődők 
előtt Mónus, azért, mert „mi 
együtt vagyunk magyarok.”

Több mint íjászat 

Közkedvelt sport az íjászat, 
derült ki az első Erdélyi Íjász-
táborban résztvevők számából 
is, a szervező Elekes Osztkár 
pedig úgy fogalmazott, Erdély 
szerte több száz olyan sze-
mély van, aki valamilyen szin-
ten íjászkodik. Sátortáboros, 
kétnapos íjászverseny két for-
dulója zajlott szombaton és va-
sárnap a Csiky-kertben. Tíz 
versenyszámban kellett teljesí-
teni, a feladatok helyszínei pe-
dig úgy voltak kialakítva, hogy 
mindenki bejárja a megmérette-
tés során a dendrológiai parkot. 
Megismerni a kertet, saját lehe-
tőségeiket és fejődésüket, akár 
egyik napról a másikra – szólt 
az együttlét lényegéről Elekes 
Oszkár. Kisgyerek, nagy gye-
rek, legény és leány, felnőtt fér-
fi és nő kategóriában versengtek 
huszonnyolcan, és a folytatásra 
is van igény, na meg szándék is. 

Nem csak évente egyszer van 
lehetőségük a gyergyóiaknak 

csapatban íjászkodni. A gyer-
gyói Baranta csapata rend-
szeresen tart  edzéseket .  
Igaz, ennek csak egy része 
íjászkodás, de Elekes Oszkár 
szerint ez nem hátrány, hanem 
többszörös előny: „nem is ter-
vezünk külön íjászszövetségbe 
tömörülni. A Barantán belül az 
íjászat egy rész, ami az embert 

egyféleképpen fejleszti, az ostor 
másféleképpen, a vívás megint 
másként, és én úgy gondolom, 
hogy az ember többoldalú kell 
legyen, nem csak egysíkú. Na-
gyon szép az íjászat, kell, de 
ennél több kell nekünk” – ösz-
szegzett a táborszervező.

BALÁZS KATALIN

Gyergyószentmiklóson a világbajnok-rekorder íjász

Harcosaival jött a Farkas
Lobogót tűzött ki egy mindössze harminccentis, földbe szúrt zászlórúdra, 

majd kétszáz méterre távolodott el tőle. Szélben és esőben centikre köze-

lítették meg nyílvesszői a célpontot. A farkasbőrt viselő, rókaprémsüveges 

Mónus József íjász világbajnok a gyergyóiakat bűvölte el vasárnap.

Mónus József 176 alkalommal emelte magasba a magyar zászlót




