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Immáron másodszor került megrende-
zésre az ERTI-ben a fénycsapdás talál-
kozó 2003. augusztus 25-26-án.

A program délután 1 órakor ebéddel
kezdôdött, amelyet a Laurino piz-
zériában költött el a társaság. A szakmai
program 1430-kor vette kezdetét.

Dr. Szentkirályi Ferenc (MTA NKI)
meghívott elôadó A fénycsapda (mint
olyan) hasznosításának lehetôségei és
eredményei Magyarországon címû,
majd 50 perces elôadásában többek kö-
zött kitért a legújabb hazai fénycsapdás
kutatásokra is.

A második elôadó dr. Csóka Györ-
gy (ERTI, Mátrafüred) volt, akinek a
károsító rovarok és növények közötti
kapcsolat, ill. kapcsolat rendszerérôl
gyönyörû képekkel bemutatott, jól
szerkesztett elôadása hangzott el. A
képeket látva mindenki elámult azo-
kon a példákon, melyek felfedték,
hogy micsoda ádáz, ugyanakkor mi-
lyen rafinált trükkökkel élnek a növé-
nyek és a rovarok a létért való küzde-
lemben.

A harmadik elôadást a cikk írója
tartotta, melyben kitért a fénycsapda
jelentôségére, a mûködés és mûköd-
tetés során felmerült problémákra és
azok megoldásának lehetôségeire. A
szoros szakmai részt egy, az ERTI
Fénycsapda Figyelô Szolgálat mûhe-
lyében található lepkegyûjtemény
megtekintése zárta.

A 2003. év augusztusi kánikulájában
a légkondicionált tanácsteremben kö-
tetlen baráti beszélgetéssel folytatódott
az összejövetel.

Mintegy zárószámként a sorok írója

tajvani vetítése fejezte be a napot. Nyolc
óra után kerekedett fel a társaság és el-
foglalta a szálláshelyét. Nem titok, hogy
az este hátralévô részét a Schlosser
mûintéményben töltötte.

A fénycsapda-hálózat 25 csapdával
rendelkezik, lefedve az egész ország je-

lentôs tájegységeit. A találkozón tizen-
öten vettek részt, a kezelôk közül csak
azok maradtak távol akik beteget jelen-
tettek.

A csapdakezelôknek további ered-
ményes munkát kívánunk.

Kép és szöveg: Szabóky Csaba

Fénycsapdás találkozó, 2003.

2004. évi elõzetes németországi szakmai kiállításokból:

NÜRNBERG: Február  5-10.  Játékvásár, Február 13-16. BIOFACH
Március 12-15. IWA, Március 16-18. POWTECH
Március 31-április 2. HOLZ-HANDWERK Fensterbau/frontale
Szeptember 15-18. GaLaBau

BERLIN: Február 11-15. Bautec
DREZDA: Február 26-29. Haus 2004.
HAMBURG: Május 19-22. DACH+WAND
HANNOVER: Január 17-20. DOMOTEX
MÜNCHEN: Március 4-10. I.H.M.

Március 29-április 4. BAUMA
GROSZ-UMSTADT: Június 16-19. KWF Erdészeti Kiállítás

* * *
Ahol forró a nyár februárban is:

Kuba: 149.800,- Ft/fõ/hét négycsillagos szállodában, 2 ágyas szobában, all inclusive ellátással +
repülõjegy:193.000,- Ft-tól + reptéri illeték + transzfer + biztosítás

* * *
Bali: 56.700,-Ft/fõ/hét négycsillagos szállodában, 2 ágyas szobában, büféreggelivel +

repülõjegy: 200.000,- Ft/fõ + reptéri illeték + kilépési illeték + biztosítás
* * *

Seychelles-szigetek: 25.200,-Ft/fõ/éj háromcsillagos szállodában, 2 ágyas szobában, büféreggelivel +
repülõjegy: 206.200,- Ft/fõ + reptéri illeték + transzfer + biztosítás

* * *
VELENCEI KARNEVÁL

2004. február 13-15., február 20-22., február 23-25.
3 nap autóbusszal, félpanziós ellátással (buszonalvás nélkül) 2 és 3  csillagos szállodákban: 

37.900,- Ft/fõ-tõl
* * *

SÍELÉS – Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia stb. legjobb síterepein.

Kérje részletes tájékoztatónkat: 
ERFA-TOURS

Tel./fax: 201-2453, mobil: 06/30-9828-766, e-mail: erfatour@qwertynet.hu


