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Több mint kétszáz felújításra váró kastély, kisebb kúria vár gazdára országszerte. 

Sokuk romos állapotban várja, hogy valaki megmentse. A Nemzeti 

Kastélyprogramnak köszönhetően jó néhány kulturális örökségi helyszín újul meg. 

Az érdektelenséghez a nehéz gazdasági helyzet mellett a hitelek hiánya, a pályázati 

lehetőségek kis száma és szigorú feltételrendszere, s nem utolsósorban a műemlék 

jellegű épületek felújításának − gyakran megoldhatatlan − előírásai is hozzájárulnak. 

Legtöbbjüknél nemcsak a felújítás, a funkciókialakítás, a folyamatos karbantartás, 

hanem a működtetés is komoly pénzösszeget igényel. A kínálat azonban bőséges, a 

nagyon lepusztult kisebb kúriaépületek akár már 4-5 millióért elérhetők, a jobb 

állapotúak ára 30-40 milliótól 100 millió forintig terjed. 

Az örökségi értékek megőrzése pedig fontos feladat. A kastélyok fontos a turisztikai 

vonzerővel rendelkeznek, de ezek az épületek, épületegyüttesek éppoly lényegesek az 

egyes térségek, a helyiek számára is. Hiszen szerepet játszanak a 

munkahelyteremtésben, a térségi kereskedelemben, gazdálkodásban, a kulturális 

életben. A kastélyok fejlesztése nem önálló, független munka, mindenütt összefügg a 

terület fejlesztésével, fejlődésével. A korszerűsítések az ott élők megtartását, az 

elvándorlás megakadályozását segíthetik. 

 
A medinai Apponyi kastély egyik belső terme: az enteriőr visszarepíti az időben a vendégeket (képünk archív felvétel) 

Csak az uniós támogatásokra vár a Nemzeti Kastélyprogram elindulása; az előkészítési 

munkák már zajlanak, a projekt keretében 2020-ig tizenöt kulturális örökségi helyszín 

újul meg. A program első üteme nyolc helyszínt foglal magába. A kastélyprogram 

keretében 2014-2018 között összesen 35 kulturális örökségi projekt kidolgozását, 

fejlesztését és megvalósítását látja el egy kormányhatározat alapján a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. A fejlesztésre összesen 43,8 

milliárd forint bruttó becsült összköltséggel számolnak, ebből 33,8 milliárd forint az 

Európai Unió társfinanszírozásával nyújtott támogatás és 9,9 milliárd forint hazai 

költségvetési támogatás.  



A régi kastélyok tekintetében Tolna megye sem áll rosszul. A második világháború 

után sok kastélyban állami intézmény működött. Az egyik legjobb példa erre a Zomba-

Paradicsompusztán található Dőry-kastély, amely a Berkes János Gyógypedagógiai 

Intézménynek ad otthont. Az 1835 körül épült medinai Apponyi-kiskastélyban 1951 és 

2002 között az általános iskola kapott helyet – 2011 óta exkluzív szállóként üzemel. A 

négycsillagos simontornyai Fried Kastély Szálloda 2011-ben megnyerte az Év hotelje 

versenyt. A Bonyhád melletti Club Weber Kastélyszálló szintén az idegenforgalomból 

tartja fenn magát. A miszlait 2008-ban vette meg egy házaspár, azóta koncertek és 

kiállítások állandó helyszíne, az állandó vendégkör pedig az ország minden részéből 

érkezik. A 2000-es évek elején fejeződött be a hőgyészi Apponyi Termál Kastélyszálló 

rekonstrukciója, amely turisztikai attrakciónak indult, de hat-nyolc éve hiába vár 

vevőre.  

Rezső gróf a vendéglátó Medinán  

Libanoni cédrus emlékezteti a látogatókat arra, hogy 2011-ben Medinán megnyílt az 

Apponyi Kiskastély. Ugyanis ezt a facsemetét ültette el a parkban Jiří Menzel és dr. 

Pálos Miklós. Az egyenesen a Kaukázusból érkező csemete az újjászületést is jelzi, azt a 

látványos megújulást, melyen a kastély keresztülment. A kívül-belül rendbe hozott 

épület-együttes, Rezső gróf egykori helyi birodalma mintha háborítatlanul emelődött 

volna át a XIX. század közepéről napjainkba: ódon, nyugalmas hangulatával és mindennel 

felszerelve várja a szállóvendégeket.  
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