
Malom Konferencia 

és Rendezvényközpont 

fejlesztése Jászberényben



A pályázati kiírás feltételei lehetõséget biztosítottak a Jászberény 
belvárosában található, több éve funkció nélkül álló, ún. Fecske-
Malom (Jászberény, Fürdõ u. 3.) ipari telephelyének funkcióváltására 
és egy, a város igényeit minõségileg kiszolgáló, a városvezetés által 
már régóta tervezett konferencia és rendezvényközpont kialakítására.

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évben támogatási kérelmet 
nyújtott be a TOP-2.1.1-15 kódszámú, „Barnamezõs területek 
rehabilitációja” címû pályázati felhívásra.

A fejlesztés helyszínét képezõ Fecske-malom 1882-ben épült 
gõzmalomként. Építtetõje és tulajdonosa Fecske János volt. A malom 
a Fecske család tulajdonában volt az államosításig (1949). A 
családnak több egyéb vállalkozás is volt a városban (fürdõ, 
villanytelep). A 19. század végén vízi- és gõzmalmok is mûködtek a 
városban, viszont a 20. század elejére a vízimalmok szinte 
mindegyike eltûnt.



A Fecske-malom eredeti épületegyüttese – ami egy egytagú épület 
volt alatta pincével –az 1930-es években bõvítésre került. A malom 
túlélte a háborút és egy ideig még a Fecske család tulajdonában 
maradt. Államosítása 1949-ben történt, akkor a malomban 20 fõ 
dolgozott. 

1950-tõl 1993-ig a malom állami kézben volt, ez maradt az egyetlen 
mûködõ malom városban. Jelentõsebb mûszaki fejlesztés és 
korszerûsítés 1953 és 1954 között történt. Ekkor a változtatás akkora 
nagyságrendû volt, hogy eltûntette a Fecske-malom korábbi 
berendezését és a fejlesztések eredményeként egy pneumatikus 
malom jött létre.  

A rendszerváltást követõen 1993-ban eladásra hirdették meg a 
malmot, amit végül Szatmári Zoltán helyi vállalkozó vásárolt meg. 
A létesítmény a továbbiakban Szatmári-Malom néven mûködött. A 
Malomban 2009-ben 16 db hengerszék mûködött és kapacitása 90 
tonna/ 24 óra volt.

A malom 2009-ben bezárásra került, majd a tulajdonos 2011-ben 
értékesítette azt az önkormányzat számára. Az épület 2009 óta 
üresen áll. Egyes helyiségeiben idõszakosan kisebb vállalkozások 
mûködtek. Jelenleg a Jászkürt újság szerkesztõsége mûködik az 
egyik épületrészben.



A telken öt olyan épületegység található, ami a fejlesztést megelõzõen 
bontásra kerül. A raktárépületek bontásával az eredeti Fecske-Malom 
"kiszabadítása" történik meg, ezzel visszahozva a régi (eredeti) épület 
kubusát, és hossztengelyét.

A tervezési munka kezdetén az épületegyüttes teljeskörû 

átvizsgálására került sor, melyen megállapítást nyert, hogy az épület 

120 év alatt több átalakításon, bõvítésen esett át, ellenben az eredeti 

épületek vastag, helyenként méteres falazata, fa födémszerkezete, 

tetõszerkezete jó állapotban vannak. Ennek megfelelõen tervezési cél 

volt, hogy a malom épület értékeinek, a helyi történetének bemutatása 

biztosított legyen, mely érdekében a lehetõ legkevesebb beavatkozást 

terveztek a régi épületen.



A pályázat benyújtását alapos igényfelmérési és tervezési munka elõzte 

meg. Az épületegyüttes tervezését a TRISKELL Épülettervezõ Ipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) 

végezte Turi Attila Ybl-díjas építész vezetésével, aki a magyar 

organikus építészet meghatározó alakja,  Makovecz Imre tanítványa és 

hajdani munkatársa.



A teljes térstruktúra bemutatása érdekében a malom központi 

épületének födémmezõje több szinten kerül kibontásra és 

fénykürtõkkel kerül ellátásra, melyek a tetõszerkezetben lévõ, 

felújított felülvilágítón keresztül világosságot juttatnak az épület 

belsejébe és láttatni engedik az épület struktúráját, megõrizve a terek 

elhatárolását.

A tervezett épületegyüttes legnagyobb összefüggõ tere a 250 fõ 

befogadását biztosító rendezvényterem lesz. Az újonnan épülõ 

konferenciaterem alakja cipó formájú, ami az épületben folyó korábbi 

funkcióra, a búzaõrlés-kenyérsütés asszociációra utal.



A Zagyva parti melléképületek – az ipari mûemlék 

kivételével – bontásra kerülnek. A tervezett rendezvényterem 

és a malom épület a Zagyva part felé nagyobb területet határol, ahol 

játszótér, burkolt felületek (nyitott rendezvénytérként funkcionáló) és 

zöldfelület kerül kialakításra. A Zagyva parti alsó sétány felé a 

fokokba integrált fa ülõlapokkal dúsított spanyollépcsõ és 

támfalrendszer kerül kialakításra.

transzformátor 

torony 

 A második emelet feletti padlás, illetve szint deszkázatának egy része 

is eltávolításra kerül, így a tér a tetõvel egybeépítetté válik, biztosítva a 

záró szint emelkedettségét. Az épületet mûködtetõ egységek (új 

bejárat, kávézó, információs pult, vizes blokkok stb.) az épület 

kontúrján kívülre kerülnek.



Jászberény

2018
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