
A Dél-Dunántúl  
természeti és kulturális értékei erdélyi fiatalok szemével 

Készült a „Határtalanul” program keretében a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium 
és a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium együttműködésében 2014.-ben 



 

Balaton – Hévíz 
Segítség a 
Badacsony 

azonosításához 

A sokak által „Magyar tengernek” nevezett Balaton, számunkra 
meglepetést okozott, mivel sokkal nagyobb volt, mint amire számítottunk. 

A Kis-Balaton gazdag élővilággal rendelkezik. A 
Kányavári-szigeten sajnos a rossz idő miatt mindössze 
néhány vízimadarat figyelhettünk meg, de reménykedünk 
benne, hogy adódik majd lehetőségünk újra ellátogatni ide. 

Kilátás a fonyódi Sipos-hegyről, 
ahová közös kirándulást tettünk. 



 
 

A Keszthelyen található Festetics kastély szép 
emlékként maradt fent az 1700-as évekből. 
Gyönyörű parkkal rendelkezik, ahol nagyon 
kellemes sétákat lehet tenni. 

A hévízi termálfürdő híres arról, hogy 
megtalálható benne a vízililiom, ami nagyon 
hangulatossá teszi a tavat. A hévízi tó minden 
évszakban nyitva van, még a téli hidegben is 
kellemesen lehet benne fürödni. 



Dráva mente – Barcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Magyarország határán folyó Dráva nincs szabályozva, és ezen a szakaszon nem 
található erőmű. Örömmel hallottuk, hogy ennek köszönhetően számos élőlény volt 
képes fennmaradni, és így az utókor is megcsodálhatja a vad természet szépséget. 
Lehetősége van az idelátogatóknak kenuzni, horgászni, közben a gazdag természeti 
kincseket megfigyelni, többek között a védettséget élvező tőzikét. A Dráva kis 
mellékfolyója, a Rinya is tartogat meglepetéseket a természetkedvelőknek. 

A nemrég pusztító tűz ellenére a 
barcsi Ősborókásban nagyon sok 
érdekes növénnyel találkozhattunk.  Igazi vadpart Barcs közelében.   



 

A Dráva Kapu Bemutatóközpont, a Duna-Dráva Nemzeti Park értékeit 
látványosan tárja a közönség elé. Érkezésünk után egy kisfilmet 
tekinthettünk meg, amely egy rétisas családról és egy vidráról szólt. A 
kiállító-teremben egy hatalmas rétisas-fészket, sok más vízi állattal együtt, 
amelyet eddig még nem ismertünk. Ezután az állatsimogatóban kecskéket, 
szamarakat és Magyarország egyik legjellegzetesebb állatát, a 
szürkemarhát nézhettük meg közelebbről. Végül sétát tettünk a közeli réten, 
és láthattuk az éppen nyíló tőzikéket. Mindenkinek nagyon tetszett és 
minden természetbarátnak ajánljuk a Dráva Kapu Központ megtekintését. 



Mecsek – Pécs 

A Mecsek Pécs szubmediterrán 
hegysége szinte a városból 
emelkedik ki. Érdekes forma és 
növényvilága megkapó szépségű 
hátteret varázsol a kultúra 
fővárosa fölé. A Tettyéről be lehet 
látni az egész várost. A 
Melegmányi-völgy bejáratában 
fekvő Mánfa, egy nagyon nyugodt 
és barátságos település, nagyon 
tetszett nekünk, hogy a falu neve 
virágokból volt kirakva.  
 



 
 

A pécsi belváros pazar építészeti emlékekkel szolgál.  



 

Zselic – Kaposvár 
 

Kaposvár impozáns épületeivel és az igényesen 
kialakított városközponttal tett ránk mély benyomást. 
Különösen a köztéri szobrok nyerték el tetszésünk.  

A Dél-Dunántúl közepén elterülő 
Zselicség sokban hasonlít Erdély 
dombjaira. Szennán, a falu-
múzeumban bepillantást nyertünk 
az egykori parasztcsaládok 
mindennapjaiba. A skanzen 
látogatás után túrára indultunk a 
kaposvári diákokkal. Az út nem 
mindig volt akadálymentes, de a 
zselici táj szépsége kárpótolt ezért. 



Patca egy nagyon szép kis falu a Zselic szívében. Az a fajta „mindenki 
ismer mindenkit” falu.  Az itt található Katica Tanya minden ember 
számára nagyszerű pihenőhely, különböző programokkal várja a 
látogatókat, mint például lovaglás, vízi biciklizés, gokartozás, 
állatsimogatás, tűzgolyó-röpítés óriási hajítógéppel. De a csúszdaház 
tetszett a legjobban. Mi is önfeledten szórakoztunk, akár a kisgyerekek.  
A tanya családias szálláshelyet nyújt a több napos pihenésre 
vágyóknak, és az idelátogatók belekóstolhattunk a magyarországi 
gasztronómiába is. www.katicatanya.hu  
 

Bázisszállásunk és 
támogatónk a patcai 

Katica Tanya 
Élményközpont 
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