
Borjád- Söréttorony
Kölesd-Borjád település feletti dombon értékes 
ipari műemlék húzódik meg – a Söréttorony, 
Tolna megye egyetlen ipari műemléke. Az ak-
koriban impozáns ipari épületet Pichler Gusz-
táv építtette, üzemeltette saját birtokán. Pichler 
Gusztáv felismerte a lehetőséget, hogy az ipar-
nak és a vadászatnak nagy mennyiségű sörétre 
van szüksége, amit csak nehezen lehetett kül-

oldalán háromnegyed rész-
ben nyitott, ahol több 

sorban sorakoztak a 
méhkasok. Bejárata a 
nyugati oldalon van, 
a másik végében egy 
ablakos kicsi szoba 
bújik meg. A Petőfi 
Emlékméhes-kiállítás 
a költő borjádi tartóz-
kodásait idézi föl.

földről beszerezni. 
A gondolat 1936-
ban született meg, 
majd a tervezés 
és engedélyezé-
si eljárások után 
1938 nyarán meg-
kezdődött a gyár-
tás, amely 1948-ig 
tartott. SöréttoronySió csatorna



Medina
A település történelme: 

Az időszámítás előtti 3. században a Duna 
mentét meghódítják a kelták, kisebb telepük 
Medinán is fellelhető volt. Egyházi birtokként 
említik először a települést, mint a szekszárdi 
apátsághoz tartozót, 1394-ben. Leírva 1446-ban 
dokumentálják Mede néven. A mohácsi csata-
vesztés után teljesen elnéptelenedik a környék. 
A közeli anyavár eleste után egy 22 fős török 
helyőrség tartózkodott itt. A török uralom után, 
1699 táján elkezdődik az eddig elnéptelenedett 
területen az újratelepítés.

A délről menekülő szerbek 
kisebb csoportja talál itt 

nyugalmat. 1713-ban 
keltezett írásban már 
a lakott területek kö-
zött említik Medét, 
miszerint 15 rác csa-
lád lakik itt. A ma-
gyarok 1737-1740 te-
lepülnek másodszor 
erre a vidékre, és a 
települést ekkor tá-
madja meg a pestis. 
Az 1767-es Urbári-

um szerint 78 család él a faluban. Közülük 64 
magyar, 1 német, és 13 szerb család. Bezerédj 
birtok lesz a falu 1840-ben. Ekkor a lakók főleg 
szőlőműveléssel foglalkoztak. 1912-ben készült 
el az első kövesút a szedresi vasútállomástól a 
medinai szerb templomig. 1918-ban hanyat-
lásnak indul a Bezerédj birtok, Gróf Apponyi 
Rezső lesz a medinai rész új tulajdonosa. Me-
dinán római katolikus egyház nem volt, csak az 
Apponyiak által épített filiális templom.

Malom vendégház
és vízitúra központ

A vendégház egész évben várja a pihenésre, ki-
kapcsolódásra vágyókat. A pihenésen kívül, 

dombos Hegyhát erózió formálta völgyei suga-
rasan tartanak a település irányába, átellenben 
pedig a lecsapolás előtt itt szűkült össze a Sió–
Sárvizet kísérő széles mocsár, kedvező lehető-
séget kínálva az átkelésre.

Petőfi-méhes, Borjád
Kölesd és Kajdacs között található Borjád, az 
alig százhúsz lakosú kis település, amely már a 
római korban is lakott hely volt.
A 19. század első felében épült méhes, amely 
az azóta már lebontott Sass-kúriához tartozott, 
önmagában is értékes. Az épület- nek az ad 
további jelentőséget, hogy 
1845 szeptember 26. – 
október 7. között itt 
írta Petőfi Sándor 
„A négy ökrös sze-
kér”, „A Magyar 
nemes”, „Gyermek-
kori Barátnémhoz”, 
„A költő s a szőlő-
vessző”, „Hegyen 
ülök”, „Szerelem 
átka” című verseit. 
A 2009-ben felújí-
tott méhesben Petőfi-kiállítás található.
Petőfi sárszentlőrinci iskolaévei alatt barátja 
volt a közeli Borjád egyik nemes urának fia, 
Sass István. A későbbi orvos 1845 nyarán hívta 
meg a költőt borjádi házukba. 
A Sass család nem volt különösebben gazdag: 
egy házhely a Sió mentén, némi szőlő, szántó 
és erdő tartozott a népes család birto-
kába. Nádfedeles, tornácos kúriá-
juk mellett a méhes téglalap 
alaprajzú, nádtetős 
épület, egyik 
hosszanti 

kisebb rendezvények (lakodalom, ballagás..) 
lebonyolítására is alkalmas, jól felszerelt kony-

hával rendelkezik. A szobákban 
max. 17 fő elszállásolásá-

ra van lehetőség. Köz-
vetlenül a Sióparton 
fekszik, így a vízitú-
rázók kedvelt szál-
láshelye is.

Apponyi 
kiskastély 

Meghitt családi kas-
télyszálló Medinán. Itt 
egy másik, nyugodt-
békebeli világot fog 
találni. Apró ruszti-
kus kastélyhotel, mely 
bensőséges és romantikus. Ahol megvalósíthat-
ja álmát: akár egy esküvőt   kastélyban. Csillo-
gásmentes igényesség, egy másfajta exkluzivitás 
- ha Ön nem elégszik meg a „tucatturizmussal”, 
ha valami szokatlant keres.

Kölesd
A hajdani mező-
város (1732-1871) 
Tolna megye köze-
pén, két tájegység, a 
Hegyhát és a Mező-
föld találkozásánál, 
a Sió jobb partján 
fekszik. A 

Medina-Kölesd

Malom vendégház

Apponyi kiskastély

Kölesd, Kismegyeháza

Anyavár - középkori
palánkvár metszetrajza

Petőfi Méhes Borjád


