
Segítsük mi is
a szúnyogok elleni

védekezést!
Miért?

A csípõszúnyogok lárvái víz-
ben fejlõdnek. Tévedés azt
gondolni, hogy csak a tavak,
folyók árterében szaporodnak
az életünket megkeserítõ rova-
rok. Több gyakori szúnyogfaj
lárvája a ház körüli kisebb-na-
gyobb vízgyülemekben és vi-
zesedényekben fejlõdik. Akár
egy pohárnyi vízben is több
száz szúnyog kelhet életre.
A nyári melegben akár egy hét
alatt végbemegy a szúnyoglár-
vák kifejlõdése. A gépkocsiról
vagy repülõgéprõl a levegõbe
porlasztott szúnyogirtószer a
kifejlett szúnyogokat pusztít-
ja el. Amennyiben a vízben a
szúnyoglárvák fejlõdése zavar-
talan, folyamatosan kelnek ki
az új egyedek, így a szúnyog-
ártalom napokon belül ismét
kialakul.

Hogyan?
Szüntessük meg otthonunk-
ban, a házunk körül azokat a
vízgyûjtõket, amelyek a szú-
nyogok szaporodását segítik.
A mellékelt ábra segítségünk-
re lehet abban, hogy közösen,
hatékonyan vegyük fel a har-
cot a kellemetlen vérszívókkal
szemben.

Olykor néhány autós a hétköznapokon is rali-
pályává változtatja a város fõterét, ám pár napja
igazoltan tették ezt a jármûvezetõk. Szerte az
országból ezúttal negyvennégyen érkeztek hoz-
zánk és adtak számot ügyességükrõl, gyorsasá-
gukról a május 1-jén megtartott, látványos és
izgalmas Autós Majálison…
A résztvevõk autói, Ladák és Suzukik, BMW-k,
Fiatok és más típusok reggel 9.00 órától az al-
kalmi boxutcában kapták meg a szükséges fel-
készítést és már következhetett is a rajt: a me-
zõny a versenybírók jelére a Széchenyi tér dél-
keleti sarkán felállított starthelyrõl vágott neki
a távnak, a befutó, a cél a tér torkolatánál lett
kialakítva. E technikai sport küzdelmei, akár-
csak a korábbi években és tavaly, ezúttal is ren-
geteg érdeklõdõt vonzottak. A kijelölt pályán
sorakozó bójákat meghatározott rendben kel-
lett megkerülni, a lehetõ legnagyobb sebesség-
gel, természetesen idõre, az esetleges hibákért
pontlevonás járt. Fékcsikorgás, benzingõz, gu-
mik szakadatlan fütyülésének hangja töltötte
be e napon a fõteret, s a versengõ autók köztisz-
tasági feladatot is elláttak, hiszen a kerekeik ál-
tal felvert nem kevés port nyomban el is vitte
a szél... Pár résztvevõ nem is arra törekedett

Porfelhõ és benzingõz, csikorgó gumik
Látványos küzdelmek az Autós Majálison

elsõsorban, hogy minél jobb eredményt érjen
el, inkább a látványos autózásra, a közönség
szórakoztatására helyezte a hangsúlyt.
Látva a rendezõi csapat sürgés-forgását, senki
sem állíthatta, hogy a küzdelemsorozat fõszer-
vezõje, lelke, motorja, Barics Marián, becene-
vén Marci olyan gondtalan lett volna, mint a
szólás-beli Marci Hevesen, hiszen szinte per-
cenként beszélt meg, egyeztetett valamit a le-
bonyolításban résztvevõkkel. Mi több, a mohá-
csi fiatalember maga is autóba pattant, hogy
teljesítse a pályát, éles kanyarokkal véve a for-
dulókat. Hála neki és segítõinek, támogatóinak,

ismét sikerült bepillantást nyernünk a techni-
kai sportok ezen ágának izgalmas világába.

A fõszervezõ ezúton mond köszönetet az Autós
Majális megrendezésének lehetõségéért Mo-
hács önkormányzatának, Pávkovics Gábor
polgármester úrnak, a Siklósi Autó-Motorsport
Egyesületnek, a Mohácsi Polgárõr Egyesület-
nek és mindenkinek, aki a rendezvény sikerén
fáradozott. A közelben lakóknak külön is kö-
szönetét fejezi ki, hogy elviselték a versennyel
járó zajokat, az esetleges kellemetlenségeket…
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Önnek van már Mohács Kártyája? www.mohacsvaroskartya.hu


