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Csillagséták nemzeti parkjainkban 

Ablakot nyitunk a végtelen világegyetem felé! 
 

Időpont: május 24. 
 
Helyszín: országszerte számos helyszínen 
 
Távoli galaxisok, bolygók és csillagok világába kalauzolnak a hazai nemzeti parkok május 24-én, az 
Európai Nemzeti Parkok Napján. Szakképzett túravezetők segítségével az éjszakai égboltot 
tanulmányozhatják majd mindazok, akik részt vesznek a tizenkét tematikus túra valamelyikén.  
 
A csillagséták programsorozat bepillantást enged a nemzeti parkok éjszakai világába. Egy éjszakai 
túra már önmagában is különleges élmény, hiszen ilyenkor az emberi érzékelés is más, a látás és a 
hallás kiélesedik, egészen más arcát mutatja a természet. Az állatvilág egy része is ilyenkor éled, 
így amellett, hogy a csillagos égboltban gyönyörködhetnek, több éjszakai állatfaj rejtett életét is 
megismerhetik a nemzeti parki „csillagséták” kirándulói. A szakképzett túravezetők irányításával 
zajló túrákon maradandó élményekben részesülhet minden résztvevő.  
 
Zavaró, városi fényektől távol eső programokat kínál ezen az éjszakán az ország összes nemzeti 
parkja: a csillagles mindenhol része a kínálatnak, ez egészül ki változatos elemekkel. Több helyen – 
köztük a két hazai csillagoségbolt-park egyikében, a Zselici Tájvédelmi Körzetben vagy a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban – a kontinensen is egyedülálló látványban lehet része azoknak, akik vállalkoznak 
az éjjeli kirándulások valamelyikére.  
 
A túrákra május 24-én, az Európai Nemzeti Parkok Napján kerül sor. Ezen a nemzetközi jeles napon 
arra emlékezünk, hogy 1909-ben Svédországban ezen a napon alapították az első kilenc európai 
nemzeti parkot. 
 
A tematikus nap része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által koordinált Vidékjáró 
programsorozatnak. 
 



 

 

 

Csillagséta Hortobágy-Halastón 
 
Időpont:   19 – 23 óra 
Találkozás:   Hortobágy, Halastavi Kisvasút indítóállomás, 19.00 
Helyszín:    Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágyi-halastó 
Táv:     5-6 km 
Részvételi díj:    2500 Ft/felnőtt; 1500 Ft/diák; 6500 Ft/család 
További információ:   Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; www.hnp.hu  
Jelentkezés:  előzetes bejelentkezés szükséges május 23. 14 óráig; telefon: 

30/8940-941 vagy 52/589-000 vagy e-mail: oktatas@hnp.hu  
Maximális létszám:   50 fő 
 
Kisvasutazással és madármegfigyeléssel egybekötött esti csillagászati bemutató. A „csillagséta” 

során kisvasúttal megyünk ki a Kondás-tavi végállomásig. Itt egy órás alkonyati madarászás során 

megcsodálhatjuk a Hortobágyi-halastó, Közép-Európa egyik legnagyobb madárélőhelyének gazdag 

madárvilágát. Naplementét követően egy közel 5 km-es gyalogtúra alatt megtapasztalhatják a 

Halastavak esti-szürkületi hangulatát, majd a túra után a Halastó vasútállomás mellett (derült ég 

esetén) megtekinthetjük a zavaró fényektől mentes égbolt csillagképeit és látnivalóit egy 

távcsöves bemutató keretében. 

 

Részletes program: 

19.10–19.40   Utazás kisvasúttal a halastavak belső gátja mentén 
19.40–20.40   Madármegfigyelés szakvezetővel 
kb. 20.40   Szürkületkor visszaindulás gyalog a Halastó gátján (kb. 5 km, kb. 1 óra) 
kb. 21.30   Visszaérkezés a kisvasút állomásához 
kb. 23.00-ig   Csillagászati program (megfelelő időjárás esetén távcsöves bemutató) 
 
 

A Tisza-tó éjszakai világa – csillagnéző séta a Tiszavirág Ártéri Sétaúton 
 
Időpont:   19–22 óra 
Találkozás:   Szabics Kikötő és Szabadidőpart, Tiszafüred-Örvény 
Helyszín:   Hortobágyi Nemzeti Park, Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény 
Táv:     3 km 
Részvételi díj:   800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas 
További információ:   Szabics Kikötő és Szabadidőpart, www.szabicskikoto.hu   

mailto:oktatas@hnp.hu
http://www.szabicskikoto.hu/


 

 

Jelentkezés: előzetes jelentkezés szükséges május 24. 14 óráig; e-mail: 
info@szabicskikoto.hu vagy telefon: 30/954-8620 

Maximális létszám:  20 fő 
  
Még világosban besétálunk a 2011-ben „Az év ökoturisztikai tanösvénye” címmel elismert ártéri 
sétaúton, majd a Tisza egyik holtágán, a Göbén csónakokkal beevezünk a tó közepére. Innentől 
már a csillagos égbolté a főszerep: a kitűnő égboltú területen, az ártéri erdő közepén minden 
fényszennyezéstől távol nem mindennapi látványban lesz részünk. A tóparton távcsöves 
csillagmegfigyelésre is lehetőség nyílik. Visszafelé úton felelevenítjük, hogyan tájékozódtak őseink 
a sötétben a mai elektronikai eszközök nélkül, a csillagok mutatta úton.  
 
 

Országos csillagászati nap Réhelyen, a Körös–Maros Nemzeti Parkban 
 

Időpont:    20 óra 

Találkozás:    Dévaványa, Réhely, Réhelyi Látogatóközpont 
Helyszín:    Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa, Réhely 
Táv:     1 km 
Részvételi díj:    a program ingyenes 
További információ:   Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság; www.kmnp.hu 
Jelentkezés:  Szélné Sándor Katalin 30/445-2409, e-mail: rehely@kmnp.hu 
Maximális létszám:   40 fő  
 
Előadást hallgathatunk a csillagászat történetéről, csillagászati totót játsszunk, majd a csillagos 
égbolt megtekintése vár ránk szakvezetővel.   
 
 

Csillagséta az Aggteleki Nemzeti Parkban 

 

Időpont:   19.30 

Találkozás:   Jósvafő, Kúria Oktatóközpont (Jósvafő, Táncsics u. 1.), 19 óra 

Helyszín:   Aggteleki Nemzeti Park 

Táv:    kb. 3 km 

Részvételi díj:    a program ingyenes 

További információ:   Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság; anp.hu  

    Újvárosy Antal, anp.oktatas@index.hu, 48/350-006 

Jelentkezés:    anp.oktatás@index.hu, 48/350-006 

mailto:info@szabicskikoto.hu
http://www.kmnp.hu/
mailto:anp.oktatas@index.hu
mailto:anp.oktatás@index.hu


 

 

Maximális létszám:  40 fő 

 

Az oktatóközpontban tartott rövid prezentációt követően – a falu központjából indulva – rövid 

sétát teszünk a közeli Gergés-lápai kisfennsíkra. Megmutatjuk a fényszennyezéstől mentes tavaszi 

égbolt jellegzetes csillagképeit, majd távcsöves bemutatást tartunk. Kiemelt célpontok: a Mars, a 

Jupiter és a Szaturnusz bolygó. 

 
 

Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban 
 

Időpont:    19.30 

Találkozás:    Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra 

Helyszín:    Zselici Tájvédelmi Körzet, Zselici Csillagoségbolt-park 

Táv:     5-6 km (4 óra) 

Részvételi díj:    1000 Ft/fő 

További információ:   Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; ddnpi.hu  

    Wodtke Szilvia, wodtke@ddnp.kvvm.hu, 30/405-4571 

Jelentkezés:  előzetes jelentkezés szükséges; e-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu vagy 

telefon: 30/405-4571 

Maximális létszám:   120 fő 

 

A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, mesterséges világítás mentes helyen olyan 

látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is 

ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt 

megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász 

szakember segítségével. A résztvevőkkel együtt távcsővel figyelhetjük meg a szabad szemmel nem 

látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatunk meg a Duna–Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

mailto:wodtke@ddnp.kvvm.hu
mailto:wodtke@ddnp.kvvm.hu


 

 

 

Barangolás a bakonyi égbolton 
 

Időpont:    20 – 24 óra 

Találkozás:    Bakonybél, Pannon Csillagda (Szt. Gellért tér 9.); 20.00 óra 

Helyszín:    Pannon Csillagda és Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 

Táv:     5 km 

Részvételi díj:    1.500 Ft 

További információ:   Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; bfnp.hu 

Jelentkezés:  előzetes jelentkezés szükséges; e-mail: info@csillagda.net vagy 

telefon: 88/461-245 

Maximális létszám:   25 fő 

 

Komplex csillagászati program a Pannon Csillagdában: csillagászattörténeti kiállítás, planetárium, 

majd éjszakai égbolt megfigyelése az obszervatóriumban. Ezután éjszakai csillagles túrára indulunk 

a Pörgöl-lik barlanghoz. 

 

 

Csillagséta Baján 
 

Időpont:   19 óra 

Találkozás:    Baja, Szegedi úti lőtér, 19.00 óra 

Helyszín:    Baja 

Táv:     3 km 

Részvételi díj:    ingyenes 

További információ:   Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság; knp.hu 

Jelentkezés:    Tamás Ádám – 30/450-9227 

Maximális létszám:   40 fő 

 

Csillagászati bemutatóval egybekötött természetismereti túrára indulunk: a ritka, védett földikutya 

bajai élőhelye és annak élővilágának bemutatása vár ránk, sötétedés után pedig a csillagos égbolt 

csodáival ismerkedünk. 

mailto:info@csillagda.net


 

 

 

Csillagfényes tanösvény 
 

Időpont:    20 óra 

Találkozás:    Felsőtárkány, Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont,  

    Ifjúság u. 34/1. , 20.00 

Helyszín:    Felsőtárkány 

Táv:     3 km 

Részvételi díj:    300 Ft/fő 

További információ:  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; www.bnpi.hu; Novák Richárd, 

novakr@bnpi.hu 

Jelentkezés:    előzetes jelentkezés szükséges; e-mail: okoturisztika@bnpi.hu 

Maximális létszám:   40 fő 

 

Hogyan tájékozódtak egykor régen az emberek a sötét éjszakában? Telefon, GPS és egyéb 

eszközök híján a csillagok állásából tudtak maguknak utat találni. 

Izgalmas séta a sötét, holdfényes erdőben, és távcsöves megfigyelés, bemutató vár ránk. Éjszakai 

tanösvény-bejárást és csillagászati bemutatót tartunk Felsőtárkányban. Megfelelő időjárás esetén 

a Jupitert, több galaxist, gömb- és nyílthalmazt, illetve kettőscsillagot fogunk megfigyelni.  

 

 

A Fertő menti csillagos égbolt titkai 
 

Időpont:    20 óra 

Találkozás:    Fertőújlak, Csapody István Természetiskola (Petőfi S. u. 23/A) 

Helyszín:    Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Táv:     500 m 

Részvételi díj:    ingyenes 

További információ:   Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság; www.ferto-hansag.hu  

Jelentkezés:    fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu, 99/537-620 

Maximális létszám:   40 fő 

 

http://www.bnpi.hu/
mailto:novakr@bnpi.hu
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Rövid csillagászati előadással veszi kezdetét a program a természetiskola előadótermében, ezt 

követően egy sétával jutunk arra a helyszínre, ahol szakavatott előadók mutatják be távcsövek 

segítségével az éppen aktuálisan megfigyelhető égi objektumokat. 

 

 

A nemzeti parkok közös csillagnéző éjszakája - Pilisszentlélek 
 

Időpont:    19 - 22 óra 

Találkozás:    Pilisszentlélek, a Pálos Kolostor romjainál 

Helyszín:    Duna–Ipoly Nemzeti Park 

Részvételi díj:    1500 Ft/teljes árú, 1200 Ft/kedvezményes 

További információ:   Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; www.dunaipoly.hu 

Jelentkezés:  előzetes jelentkezés szükséges; dr. Jankainé Németh Szilvia – e-mail: 

esztergom@dinpig.hu vagy telefon 30/663-4614 (munkaidőben) 

Maximális létszám:   50 fő 

 

Egy különleges helyszínen, az egykori pálos kolostornál csillagász szakember segítségével 

ismerkedhetünk az égbolt rejtelmeivel. Mozgáskorlátozottaknak (akár kerekesszékkel) is ajánlott.  

 

 

Az éjszaka hangjai a csillagos égbolt alatt 
 

Időpont:    19 – 24 óra 

Találkozás:    Tardos, Malom-völgyi parkoló 

Helyszín:    Gerecsei Tájvédelmi Körzet 

Táv:     4 km (közepesen nehéz) 

Részvételi díj:    600 Ft/teljes árú, 350 Ft/kedvezményes 

További információ:   Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu 

Jelentkezés:    Csonka Péter, 30/663-4659 (munkaidőben) 

Maximális létszám:   50 fő 

 

Egy rövid, kellemes túra alatt az éjszaka hangjaival ismerkedhetünk meg, majd a Gerecse 

legsötétebb rétjén szakavatott csillagászokkal fürkésszük a tavaszi égboltot. A túrát a HM Süttői 

Erdészetével és a tatabányai MCSE Amatőrcsillagászati Klubbal közösen szervezzük.  

mailto:esztergom@dinpig.hu


 

 

 

Csillagséta a Hegyháti Csillagvizsgálónál 
 

Időpont:    19 – 23 óra 

Találkozás:    Hegyháti Csillagvizsgáló, Hegyhátsál, Fő út 19. 

Helyszín:    Őrség 

Táv:     helyben 

Részvételi díj:    500 Ft/fő 

További információ:   Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, www.orseg.info  

Jelentkezés:  Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 94/548-034; előzetes jelentkezés 

szükséges  

Maximális létszám:   50 fő 

 

Előadás a csillagászatról, majd a csillagos égbolt megtekintése. 

 
 
 

http://www.orseg.info/

