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Polgármesteri beköszöntő gondolatok az új év elé
2018-ban megünnepeltük településünk 

másodízben elnyert városi címének 25 éves 
évfordulóját. Megrendeztük a XXIV. Jász Vi-
lágtalálkozót a redemptio (önmegváltás) év-
fordulója kapcsán. A Jászságban köztudott, 
hogy 1745. május 6-án írta alá Mária Teré-
zia császárnő azt a szabadságlevelet, amely a 
megyerendszer kényszerű kialakításáig biz-
tosította a kunoknak és a jászoknak az ún. 
kollektív nemesi rangot, a kiváltságokat.

2019. június 7-9-ig Jászkiséren kerül 
megrendezésre a jász világtalálkozó. A vá-
ros polgármesterének, Lukácsi Györgynek átadtuk a szalagokkal 
ékesített vándorbotot.

Új év, új kihívások, új örömök, új évfordulók. Gondolták volna ked-
ves volt kalapgyári munkatársaim, hogy 2019-ben 50. évfordulója lesz 
annak, hogy Jászfényszarun letelepedett a Kalapgyár? Ez a fiataloknak 
már történelem, mi pedig úgy gondoljuk, hogy erről a fontos ipar-
történeti eseményről 2019. augusztus 18-án megemlékezünk. Olyan 
magyar gyár működött itt, amely nyúlszőrből, gyapjúból és műbőrből 
állított elő kalapokat, melyek a volt Szovjetuniótól Amerikáig vitték a 
jászfényszarui cég hírnevét.

Dr. Nagy László, a gyár igazgatója – idősebb olvasóink bizonyára 
emlékeznek rá –, elfogadta a felkérést, hogy ezen alkalommal ünnepi 
beszédet mondjon.

Az Orion könyvjóváírással vette át a Kalapgyárat, ahol ekkor már 
szűcsmunkát is végeztek. Nemes szőrmékből állítottak elő kalapo-
kat és kabátokat, mely által a magyar könnyűipar egy meghatározott 
szegmense működött településünkön. A cég fénykorában mintegy 
600 dolgozót foglalkoztatott. Az Orion 7. sz. 
gyáregységének elődje talán a KTSZ volt, ahol 
kiváló asztalosok alkottak, és már ekkor tv-ká-
vákat gyártottak.

A Samsung Electronics Magyar Zrt. évek óta 
vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TOP 
50 listát, természetesen országosan is kiemel-
kedő szereplője a magyar gazdaságnak. A gyár 
jelenleg mintegy 82 ezer m2-es üzemcsarnok-
kal rendelkezik, ipari övezetünk legnagyobb 
szereplője. A cég új elnöke Keunha Hwang, 
akit olvasóink nevében is köszöntünk Jászfény-
szarun. A jászfényszarui Samsung gyár 2018-ban közel 6 millió darab 
eladásra szánt készüléket gyártott a piacra. Boldog új évet kívánok 
Jászfényszaru lakosainak! Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJtókÖZLemÉNY
A teRüLet- ÉS teLePüLÉSFeJLeSZtÉSi OPeRAtíV PROgRAm (tOP) keRetÉbeN
megÉPüLt A JÁSZFÉNYSZARU iPARi ceNtRUm megkÖZeLítÉSÉt SZOLgÁLó úJ útSZAkASZ

A „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem” című, TOP-1.1.1-15-
JN1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében megépült a Jászfényszaru iparterületét a 32-es úttal 
összekötő 6 m széles 11,5 t teherbírású 2109 m hosszú útszakasz. 

A projekt sikeres megvalósításával az Önkormányzat folytatja a befektetők vonzására irányuló, eredményes 
tevékenységét. A fejlesztéssel az érintett iparterület alkalmassá vált arra, hogy újabb vállalkozások települjenek 
be, emellett a beruházás megalapozta az iparterület későbbi bővítését is. Az elkészült útszakasz a működő és 
betelepülő -kifejezetten nagy szállításigényű, akár kizárólag logisztikai profilú- vállalkozások számára a 32-es 
utat rövidebb, a korábbiaktól független útvonalon, biztonságos feltételek mellett teszi elérhetővé.
Az útépítés két ütemben valósult meg. Az első ütemben az ipari park belső, 1209 m hosszú szakasza, mely 
folytatásaként a második ütemben a Sóstó dűlő 900 m hosszúságú szakasza épült meg. Az út 11,5 t teherbírású, 
3,0-3,0 méteres forgalmi sávú, mindkét oldalon 1,5-1,5 méter széles padkával rendelkezik.
A projekt adatai:
Projekt címe: Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése
 a megközelíthetőség javításával 1. ütem.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 
Kedvezményezett: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 313.380.880 Ft
Támogatás összege: 300.538.870 Ft
El nem számolható saját forrás: 12.842.010 Ft

Projekt kezdete: 2017. 09. 01.
Kivitelezés befejezése: 2018. 10. 24.
Projekt fizikai befejezése, az útszakasz forgalomba helyezése,
projektzárás: 2019. 04. 30.
Tervező: EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kivitelező: Colas Út Zrt.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Menedzsment: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Fotók: Bőti Szilvia


