Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Bíráló Bizottság javaslatára,
ICOMOS Díjban részesíti
a

Szekszárdi Megyeháza kiemelkedő és példamutató hasznosítását, helyreállítását
és revitalizációját
Alig több mint egy év alatt, 2010. december és 2011. december között újult meg,
korszerűsödött az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan „Szekszárd Megyei
Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" címmel
Európai Uniós projekt keretében Szekszárd legjelentősebb műemléki épülete, a Béla király
téren álló Pollack Mihály tervezte, 1828 és 1833 között épült klasszicista Vármegyeháza.
A megyeháza udvarán lévő, I. Béla király által alapított apátsági templom feltárása 1972-ben
fejeződött be. Az újabb kutatás során a padlószint alatt megtalálták az épület északi falához
csatlakozó gótikus kápolna maradványait, amely a jelenlegi felújítás során a leglátványosabb
építészeti elemként - az udvari romkertből a belső térbe „átfolyó” térrészként - bemutatásra
került.
A felújítást megelőzően az épület helyreállítására-rehabilitációjára, funkcionális kialakítására
tervpályázat zajlott le. A nyertes pályázat javaslatait felhasználva, de a tervezési programot
részben átdolgozva került sor a tervek kidolgozására.
A projekt keretében a korábban alaprajzilag és funkcionálisan felszabdalt földszintet egyrészt
a régmúlt építészet-történeti emlékeinek a bemutatása, másrészt a fesztiválközpont funkció
kialakítása határozza meg.
Az emelet legnagyobb részét a Levéltár, valamint a múzeum kiállítótermei foglalják el. Az
emeleti szinten a konferenciák, bálok, tanácskozások megtartására is alkalmas díszterem és
annak közvetlen környezetében lévő helyiségcsoport, valamint az ahhoz tartozó földszinti
előcsarnok és lépcsőház került megújításra.
A műemléki Vármegyeháza beüvegezett árkádjainak részbeni kibontásával, az eredeti állapot
visszaidézésével elkészült a belső udvar rehabilitációja.
A romkertben színpad került kialakításra, ahol a város főtéri rendezvényeihez kapcsolódóan
koncertek, szabadtéri rendezvények tarthatók a jövőben. Különleges attrakciója a belső
udvarnak a színpad ponyvás, lebegő lefedése.
A tetőszerkezet megújításával új tetőfedés került a teljes épületre. A nyílászárók cseréjével
együtt felújításra kerültek a külső és belső udvari homlokzatok. A komplex gépészeti
korszerűsítéssel a 21. századnak megfelelő infrastruktúrát kapott a régi épület. A rangos
műemlék nem csak külsőleg nyerte vissza eredeti fényét és szépségét, hanem új, mai
funkciókkal is gazdagodott. Új múzeumi terek születtek, így az ódon falak között a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum kiállításai kaptak helyet: a Tájak - Települések - Emberek című, 19.
századi tudástár és történelmi játszóház, a szekszárdi megyeháza története, Szekszárd
középkori bencés apátsága, a Szarkofágterem és az időszaki kiállító-terem. A földszint
bejárattal szemközti részén, ahol az építéskor kápolna volt, az eredeti alaprajzot visszaállítva,
igényes belsőépítészeti megfogalmazásban kávéház került kialakításra, melynek a külső kertre
nyíló teraszáról szép kilátás nyílik a város központi részére. A helyreállítást követően a
bejárati kapualjból megközelíthető turisztikai információs iroda segíti majd a látogatókat, az
épületben és a városban való időtöltés megszervezésében.
Az épület felújításával a város történelmi múltú főterén a Béla király tér leghangsúlyosabb
térfala rangjához illő megjelenést kapott, a belső terek pedig vonzó közösségi térré alakultak.
Szekszárd életében meghatározó, arculatától elválaszthatatlan épületté vált a régi
vármegyeháza épülete.

Tervező: MŰTEREM'90 Építész Iroda Bt.
Felelős tervező-építész: Lajtai Zoltán
Építész munkatárs: Práger Mária
Belsőépítész tervező: Máté János
Statikus tervező: Maros József
Gépész tervező: Béndek Ferenc
Elektromos tervező: Petre Zoltán
Gyengeáramú tervező: Árki László
Közmű tervező: Czeider Károly
Akusztikus: Wittner Kálmán
Geodézia: Szente Károly
Kivitelező: FEJÉRDUNA-ÉP Építőipari Kft.(Dunaújváros, Béke tér 3.)
és
PSN Építőipari Kft. (Szekszárd, Flórián u.3.) konzorcium
Régész felügyelő: Kohári Gabriella
Műemlék-felügyelő: Szigetvári Krisztián
A Szekszárdi Megyeháza kiemelkedő és példamutató hasznosítása, helyreállítása és
revitalizációja elismeréseként, ezen belül az épület klasszicista értékeinek és a 11.
századi alapítású bencés kolostortemplom és a gótikus középkori templom falainak
megőrzéséért, bemutatásáért valamint az épület környezetének rendezéséért, benne az
új szabadtéri színpad létesítéséért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS
Díjban részesíti.
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