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(folytatás az 1. oldalról)
A 11,5 tonna teherbírású, 6 méter széles és 2150 méter hosszú útsza-

kasz használatához szükséges a 32-es számú főúthoz való csatlakozás 
kiépítése, melynek megvalósulása 2019-ben várható. A most átadott 
út egyszerre szolgálja a térséget, a lakosságot és a gazdaság szereplőit, 
hiszen részét képezi a teljes ipari park közúthálózata kialakításának.

Az átadó ünnepségen megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszony köszöntötte, majd köszönetét fejezte ki a projekt 
előkészületeiben és megvalósításában résztvevők munkájáért.

„Ez az út nem arra szolgál, hogy átszaladjanak rajta, hanem arra, 
hogy megálljanak, körülnézzenek, esetleg letelepedjenek, itt dolgoz-
zanak, itt lássák a jövőjüket, itt Jászfényszarun” – zárta köszöntőjét a 
polgármester asszony.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője többek között szólt az 
elmúlt évek eredményeiről, a 32-es számú főút felújításának fontossá-
gáról. Végezetül méltatta a várost, mely példát mutatott munkahely-
teremtésben, az infrastruktúra fejlesztésében, valamint a családtámo-
gatás erősítésében.

Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár beszédében 
hangsúlyozta a kormány vidéki élet javítása érdekében tett intézkedé-
seit, szólt a „Magyar falu” program indításáról, melynek egyik eleme a 
kis települések belterületi útjainak felújítása lesz.

Az ünnepélyes útátadás zárásaként Kiss Gábor esperes atya megál-
dotta az új utat. -bzs-

Jászfényszaru városa adott otthont a jászsági Jegyzőklub ez évi utolsó 
ülésének, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, dr. 
Voller Erika jegyző asszony és Mészáros László nyugalmazott címzetes 
főjegyző mint házigazdák fogadták a jászsági települések jegyzőit a Vá-
rosháza dísztermében.

A rendezvényen bemutatkozott dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal újonnan kinevezett főigazgatója, aki 
méltatta a több évtizede működő jegyzőklub munkáját.

Dr. Kollár István a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosz-
tályának főosztályvezetője az önkormányzatok előtt álló aktuális fel-
adatokról, valamint a Nemzeti Jogszabálytár változásairól tájékoztatta 
a jelenlévőket.

A rendezvényen a törvényesség őrei mellett részt vett Vári-Nagy Ju-
dit Jászapáti, és dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője 
és Papp Zsolt, a Jászság törvényességi referense is. -bzs-

(folytatás az 1. oldalról)
Az átadó ünnepségen a vendégek köszöntését követően Győriné dr. 

Czeglédi Márta polgármester asszony ismertette a Jászfényszaru és a 
Belügyminisztérium sikeres együttműködésének köszönhetően meg-
valósult projekteket.

– Ez az avató ünnepség sajátos, hiszen a rendőrőrs felújított épü-
letével átadjuk az „Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése Jászfényszarun” elnevezésű projekt keretében megvalósult 
napelemrendszert is, mely napelempanelek a Rendőrőrs mellett az 
Egészségház, a Gamesz, a Gondozási Központ, a  Napfény Óvoda, és 
a Teaház épületein kerültek elhelyezésre. Adtunk már át utat, épüle-
tet, azonban ilyen szépet még sosem, pedig ez egy felújítás, de olyan 
boldogságot és örömet, mint amilyet Terenyi Imre őrnagy úr arcán 
láttam, amikor bejelentette, hogy elkészült és mehetünk megnézni, 
mostanában nem nagyon láttam - mondta a polgármester asszony, 
majd tájékoztatta a jelenlévőket Pócs János országgyűlési képviselő 
távolmaradásának okáról:

– A képviselő úr azért nem lehet most itt közöttünk, mert a 
jászfényszarui iskolásokat fogadja a Parlamentben.

Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőka-
pitány-helyettes avató beszédében hangsúlyozta, hogy a beruházás 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának példátlan közérdekű vagyoni 
hozzájárulásából valósult meg. Az önkormányzat ezzel a felújítással 
kulturált munkakörülményeket teremtett az itt dolgozóknak, és a 
közbiztonság növelése mellett könnyen elérhető, gyors, kényelmes és 
kulturált ügyintézési lehetőséget az itt élőknek.

– Az önkormányzattal való együttműködés kiváló. Jól példázza ezt a 
rendőrkapitány beszámolójának a települések képviselő-testületei álta-
li elfogadása - mondta a vezérőrnagy, majd kiemelte az önkormányzat 
által telepített és működtetett térfigyelő kamerarendszert, mely mind a 
megelőző, mind a felderítő munkában nagy segítséget nyújt.

Ezt követően Kiss Gábor esperes atya megáldotta az épületet, majd 
Terenyi Imre őrsparancsnok ismertette a felújítás részleteit.

– A felújítás ideje alatt is folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott a 
rendőri munka, melyet ezúton is szeretnék megköszönni a kivitelező-
nek és kollégáimnak, valamint az önkormányzatnak a támogatását – 
mondta az őrsparancsnok, majd végigvezette a vendégeket az épületen.

A mintegy 25 millió forintból megvalósult felújítás során a szolgála-
ti épület korábbi 85 négyzetméteres alapterülete 130 négyzetméterre 
nőtt, egy külön 40 négyzetméteres épületrészben helyet kaptak a helyi 
polgárőrök is, segítve ezzel is a közös feladatok hatékonyabb ellátását.

A Jászfényszaru Város Önkormányzata által megvalósított, az Euró-
pai Unió és Magyarország Kormánya által finanszírozott, az „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” elnevezé-
sű projekt keretében megvalósult napelemrendszer:

Egészségház  ............................  16.539.870 Ft
Gamesz  ..................................  18.741.136 Ft
Gondozási Központ  ...............  16.984.574 Ft
Napfény Óvoda  .....................  15.980.305 Ft
Teaház  .....................................  1.542.542 Ft
Rendőrőrs  ................................  3.347.110 Ft

-bzs-

Újabb mérföldkő a város életében

Ismét találkoztak a Jászság jegyzői

Megújult épületben a Rendőrőrs
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