
2. körlevél 

Örömmel jelentjük, hogy a VII. Országos Lepkész Találkozóra közel 40 fő jelezte részvételi 
szándékát. Köszönjük mindenkinek, aki az elő-regisztráció útján jelentkezett, ez nagyban 
segítette a szervezők munkáját! Az alábbiakban a tervezett programhoz, regisztrációhoz, a 
szállásfoglaláshoz és az absztraktok beküldéséhez nyújtunk további információkat.

Időpont:  2021. augusztus 6-8. 

Helyszín: Kontyvirág Erdei Iskola, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 

Lakitelek, Szikra tanya 65, 6065 (GPS: 46.853841, 19.983854)

VII. Országos Lepkész Találkozó 

Előzetes program
Figyelembe véve az elő-regisztráció során beérkezett javaslatokat, az idei rendezvényen 
nagyobb teret szeretnénk engedni a terepi programoknak, különböző felmérési módszerek és 
élőhelykezelési tapasztalatok megvitatásának. Több időt hagyunk az éjszakai lámpázások 
helyszíneinek elérésére és a kötetlen beszélgetésekre.

augusztus 6. (péntek)
13:00-17:30  Regisztráció és előadások 
18:00-19:00  Vacsora 
20:00-  Közös éjszakai lepkemegfigyelés több helyszínen 

augusztus 7. (szombat)
8:00-9:00  Reggeli 
9:30-12:00  Előadások 
12:30-13:30  Ebéd 
14:00-18:00  Terepi program 
18:00-19:00  Vacsora 
20:00-  Közös éjszakai lepkemegfigyelés több helyszínen 

augusztus 8. (vasárnap)
8:00-9:00  Reggeli 
9:30-13:00  Terepi program 

Részletes programmal a 3. körlevélben jelentkezünk. 

Regisztráció
Az előzetes regisztráció csak egy igényfelmérés volt, ezért szükség van egy újabb regisztrációra, 
amelyet az alábbi űrlap kitöltésével végezhettek el:  

https://forms.gle/rHmgXWNnWz3Zxsgv5



Szállás
A szállás a találkozó helyszínén, a Kontyvirág Erdei Iskolában lesz 44 fõ számára, amelyet a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ingyenesen bocsát a rendelkezésünkre. A Futóhomok 
Természetvédelmi Egyesület felajánlásának köszönhetően 14 fő számára biztosítunk szállást a 
Rigófütty Vendégházban, Tiszaalpáron. 

Cím: Lakitelek, Szikra tanya 65, 6065 (GPS: 46.853841, 19.983854) 

Étkezés
A találkozón az étkezések önköltségesek. Pénteki vacsora 2800 Ft/fő, szombat és vasárnap 
reggeli 1300 Ft/fő/alkalom, szombati ebéd 3150 Ft/fő, szombati vacsora 1900 Ft/fő. Kérjük, hogy 
regisztrációkor jelöljék meg, hogy mely étkezésekre tartanak igényt! A szakmai program 
szüneteiben felszolgált kávé, ásványvíz és pogácsa ingyenes lesz a résztvevők számára.  
Ugyanakkor kérjük, hogy mindenki hozzon magával saját bögrét a rendezvény ökológiai 
lábnyomának csökkentése érdekében. Az étkezések költségét a helyszíni regisztráció alkalmával 
készpénzben kérjük befizetni. 

Összefoglalók
A találkozó során két félnapos szekcióban is lehetőség lesz lepkékkel kapcsolatos prezentációk 
bemutatására. Mindenkit buzdítunk, hogy ossza meg eredményeit és tapasztalatait a 
résztvevőkkel és prezentációjával emelje a rendezvény színvonalát. A jelentkezési űrlapon 
jelezhetik, hogy kívánnak-e előadást vagy poszter prezentációt tartani. Kérjük, adja meg a 
prezentáció címét, típusát, szerzőit, a szerzők munkahelyét és töltsék fel az előadás kivonatát, 
amelynek maximális terjedelme 350 szó. A beérkező összefoglalókat egy dokumentumba 
szerkesztjük és elektronikus formában elérhetővé tesszük a résztvevők számára. 

Lepkés póló
A Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület jóvoltából idén is készül póló a résztvevők 
számára. A pólók SzJMLE tagsági díj (1000 Ft) befizetése ellenében vehetőek át a rendezvényen.  
A pólóméretet a regisztrációs lap megfelelő helyénél kérjük megadni.  

A regisztráció és az összefoglalók beküldésének határideje:

2021. július 19.

A Szervezõk nevében üdvözlettel, 

VII. Országos Lepkész Találkozó 

  Morvai Edina,  

edi@kolon-to.com, +36 70 4118445 


