
A projekt teljes költségvetése meghaladja a 830 millió forintot, ehhez pályázati forrásból 615 mil-
lió forintot használhatott fel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei 
Önkormányzat. A konzorciumban megvalósuló beruházás 2010. december 11-én kezdődött és 
2011. december 22-én kerül sor a Szekszárd arculatától elválaszthatatlan, megszépült, korszerű-
södött épület ünnepélyes átadására. 
A terveket a Műterem ’90 Építész Iroda, Lajtai Zoltán okleveles építészmérnök tervezte, a kivitele-
zést a PSN és FEJÉRDUNA Konzorcium végezte. A projekt keretében elkészült a műemléki Várme-
gyeháza belső udvarának rekonstrukciója, fedett színpadot alakítottak ki, ahol koncertek, szabadtéri 
rendezvények tarthatók a jövőben. A teljes tetőszerkezet és a homlokzat is megújult, a nyílászárók 
cseréjével, a komplett gépészeti korszerűsítéssel a 21. századnak megfelelő infrastruktúrát kapott 
a régi épület, amely nem csak külsőleg nyerte vissza eredeti szépségét, hanem mai funkciókkal is 
gazdagodott. Új múzeumi terek születtek, így az ódon falak között a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
több kiállítása kapott helyet: a Tájak–Települések–Emberek  című 19. századi tudástár és történel-
mi játszóház, a szekszárdi megyeháza története, Szekszárd középkori bencés apátsága, a Szarko-
fágterem és az időszaki kiállítóteremben elsőként a Tolna megyei képzőművészek tárlata látható. 
A rekonstrukciót követően  turisztikai információs iroda segíti majd a látogatókat és az épületben 
kialakított kávéházban, a várkertbe nyíló kerthelyiségben is elidőzhetnek a vendégek. 
Az építészeti munkákon kívül infokommunikációs akadálymentesítésre és nagyértékű 142.500.000 
forintnyi eszközbeszerzésre is sor került a projekt keretében. A pályázatnak köszönhetően meg-
szépül a Béla király tér, a Belvárosi Római Katolikus Templom környezete is, 2012. év elején kör-
nyezetbe illeszkedő kényelmes, esztétikus utcabútorok kerülnek a térre. 

A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, közreműködő szervezet a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofi t Kft.  
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Megszépült, korszerűsödött a 
Vármegyeháza Szekszárdon

Alig több, mint egy év alatt megújult, korszerűsödött Szekszárd műemléki épülete, a Pol-
láck Mihály tervezte Vármegyeháza. A nagyszabású fejlesztési program a „Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” 
című (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006) Európai Uniós projekt keretében valósult meg. 


