
Jiří Menzel fát ültetett az Apponyi Kiskastély parkjában 
2011.04.22. 
 

Libanoni cédrus emlékezteti csütörtök óta a látogatókat
arra, hogy Medinán megnyílt az Apponyi Kiskastély. 
Ugyanis ezt a facsemetét ültette el a parkban Jiří
Menzel és dr. Pálos Miklós. 

 
 
A világhírű cseh filmrendezőnek és a megyei önkormányzat alelnökének dr. Halász Zsolt tulajdonos 
segédkezett. Az egyenesen a Kaukázusból érkező csemete az újjászületést is jelzi, azt a látványos 
megújulást, melyen a kastély keresztülment. A kívül-belül rendbehozott épület-együttes, Rezső gróf 
egykori helyi birodalma ugyanis mintha háborítatlanul emelődött volna át a XIX. század közepéről 
napjainkba: ódon, nyugalmas hangulatával és minden jóval felszerelve várja a szállóvendégeket.  
Egy csepp éden a múltból. Így lehetne röviden és lényegretörően jellemezni az Apponyi Kiskastélyt. 
Az immár vendégeket is fogadó létesítmény dr. Halász Zsolt fogszakorvos, a Halász Klinika vezetője 
hivatáson túlmutató elkötelezettségét is jelzi. Azaz megmentett és új tartalommal is felruházott egy 
olyan, több mint másfél évszázados műemlék épületet, mely korábban az enyészettel birkózott. 
Erre is utalt a résztvevőket - köztük Tóth Ferenc kormánymegbízottat - köszöntő beszédében Vén 
Attila polgármester. Mint mondta, a település csinosításában a kiskastély lesz a minta. Dr. Halász 
Zsolt tulajdonos mondandójában összegezte a helyreállítás szempontjait: a legfontosabb tényezők 
egyike a korhűség volt, ami egyebek mellett azt jelenti, hogy az utolsó kézzel kovácsolt szeget is 
visszaépítették az antik bútorokkal berendezett kúriába.  
Néhány érdekes esetet is felelevenített az utolsó tulajdonos, az 1939-ben elhunyt gróf Apponyi Rezső - 
azaz a „Bolond” Gróf, miután így hívták a medinaiak a hintójával száguldozó nemest - életéből: a 
történeteket annak idején dr. Halász Zsolt gyűjtötte idős helybeliektől. Dr. Pálos Miklós többek között 
arra mutatott rá, hogy a tulajdonos - emberi kvalitásait egykor a piaristáknál is csiszoló diák  - 
nemcsak a gyógyítás világában tette névjegyét, mely külföldön is ismert: hanem immár az értékmentés 
területén is.  
- Én városi ember vagyok, ma is Prágában élek, a vidékkel csak akkor kerültem kapcsolatba, ha olyan 
filmet forgattam - ezt már Jiří Menzel mondta a jelenlévőknek. - Ám kimondhatatlanul boldog vagyok, 
hogy itt találkoztam azzal az érzéssel, mely azt jelzi: mit tegyen az ember, ha nyugodtabb életet 
szeretne élni. A városi lét annak idején az első hűtőszekrénnyel, villanykályhával, porszívóval, 
rádióval, televízióval nagyon elvarázsolt bennünket. De rá kell jöjjek arra: ez a komfort nagyon leköt 
bennünket, s mennyire megnyugtató, ha - mint itt - visszaléphetünk nagyszüleink békés, 
természetközeli életébe.  
 
Fényképgaléria  
 
Forrás: 
Tolnai Népújság 
 
teol.hu  

http://medinafalu.hu/fotoalbum-egyeb/2011/2011-04-20-jiri-menzel-is-ott-volt-a-kastely-megnyiton/album/index.html
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/jii-menzel-fat-ultetett-az-apponyi-kiskastely-parkjaban-372880


Fát ültetett Jirí Menzel Medinán 
2011.04.21. 
 
Ünnepélyesen is átadták a vendégeknek a medinai Apponyi Kiskastélyt.  
 
Az eseményen rövid történelmi utazást tartott dr. Halász Zsolt tulajdonos, majd dr. Pálos Miklós a 
Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta a fejlesztést. A település nevében Vén Attila polgármester 
fejezte ki reményét a fejlődő turizmus felé. Az avató illusztris vendége volt Jirí Menzel Oscar-díjas 
filmrendező, aki egy Libanoni Cédrust ültetett a mai nap tiszteletére. E csemete jelképezte az 
újjászületést... 
 
Fényképgaléria pixeltv  
 
Forrás: 
 
pixeltv.hu.  
 
 
Apponyi Kiskastély – egy csepp éden a múltból 
2011.04.19. 
 
Az M6-os autópályától 6 km-re fekszik Medina. A falu határában épült Apponyi Kiskastély a 
környező természetvédelmi területre tekint.  
 
A kastélyszálló kifejezés szegényes, nem fedi a valóságot, mert légköre családias, gondoskodó…mint 
a Nagymamánál volt vidéken. Szemet-lelket gyönyörködtető nyugalom szigete. 3 hektáros parkja 
szinte a Sió folyóig fut. Aprólékos kutatás előzte meg a renoválási munkákat, megcélozva az eredeti 
1840-es állapot visszaállítását. A tulajdonosok célja, hűen visszaadni a korabeli viszonyokat, még ha 
az szokatlan, vagy kissé kényelmetlen is. Az utolsó kézzel kovácsolt szeget is visszaépítették… 

A kastélyszálló hat, markánsan eltérő hangulatú szobát és egy lakosztályt kínál. A hely átható 
nyugalma, programok sokasága teszi tartalmassá az itt eltölthető hosszabb pihenést.  Elképesztő 
hangulatú éttermében – mely egyben történelmi tárlat is, - a kifinomult konyha és a válogatott helyi 
borok mellett a ragyogó veteránautók adnak pazar élményt. A séf a szomszédos biofarm húsaiból, 
növényeiből alkotja meg helyi és szezonális „költeményeit”…és süt hozzá házi kenyeret. 

Üzleti, baráti, családi találkozókra alkalmas külön helyiségek, - úgymint a néhai grófi konyha üsttel-
kemencével, a borozó, vagy a 250 éves kápolna esküvőkhöz, - nyújtanak feledhetetlen emléket. 

Programlehetőségek helyben: kerékpár-, kajak- és kenukölcsönzés; hajókirándulás, horgászás a Sión; 
szaunakunyhó; túrázás; szabadtéri medence, jacuzzi a legbőrbarátabb vízkezeléssel; bor- és 
pálinkakóstolás; veteránautós kirándulások; lovaglás, lovaskocsikázás; biofarm-látogatás; 
szalonnasütés 

Az 1200 holdnyi birtokkal övezett medinai kiskastély utolsó lakója Gróf Apponyi Rezső Hőgyészen 
született, jogi doktorátust szerzett, császári és királyi kamarás lett. 1917-ben 

IV. Károly király Tolna vármegye főispánjává nevezte ki. 1918 októberében vonult vissza medinai 
birtokára.  A „Bolond” Gróf – így hívták a medinaiak a hintójával száguldozó Grófot. Imádta a 
lovakat, a vadászatot, és talán a kártyázást. Egy júliusi éjszakán, 1939-ben halt meg. Utolsó kívánsága 
volt, hogy kastélya, háza népe közelében akar örök nyugovóra térni. Sírhelye napjainkban is 
megtekinthető. 

Forrás: 
 
pixeltv.hu.  
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