
Életút és visszaemlékezés

Jogász, polgármester; Jászfényszaru, 1955.március 18. Édesapja Czeglédi Béla (1928) 
földműves. Édesanyja Basa Mária (1931) háztartásbeli; Győri Ernő (1954) gazdasági 
agrár-szakmérnök, vállalkozóval 1980-ban kötött házasságot; Győri Ernő (1983) 
agrármérnök, logisztikai menedzser, növényvédelmi szakmérnök, két nyelven beszél, 
nős, felesége Győri Dr. Szabó Gabriella, aki közgazdaságtanból doktorált. Győri 
Márta (1986) közgazdász, 3 nyelven beszél, férje Dr. Sándor Mátyás jogász. Uno-
kák: Ernő (2010), Olivér (2013), Anna Marcella (2018); Fábián Antal (2019) Ősei 
Jászfényszarun éltek és dolgoztak; Jászberényben a Lehel Vezér Gimnáziumban 
1973-ban érettségizett. Szegeden a József Attila Tudományegyetemen 1982-ben 
szerzett jogi diplomát. A jogi szakvizsgát 1988-ban tette le.

Pályafutását érettségi után Jászfényszaru Nagyközségi Tanács adminisztrátoraként 
kezdte. A Jászfényszarun működő Kalapgyárban 1975-től humánpolitikai területen 
dolgozott. 1982-től Jászfényszaru nagyközségi Közös Tanács VB Titkára lett. 

1990-ben Jászfényszaru lakossága megválasztotta polgármesternek, azóta folyamatosan 
tölti be e tisztséget. Független polgármesteri munkáját kezdetektől az határozta meg, hogy 
az emberek igényeit úgy kell tudni megvalósítani, hogy azok magasabb szinten jelenjenek 
meg. A település kommunális infrastruktúrája 100%-os, már csak ezért is 1993. január 
1-től Jászfényszaru városi rangot kapott. A mezőgazdaság mellett már a településen mű-
ködő gazdasági szereplők közreműködésével Jászfényszaru 1998-ban Ipari Park címet 
nyert el. Ez egy újabb jelentős fejlődést indított el, aminek eredményeképpen a térségben, 
a megyében, az országban és akár nemzetközi szinten is figyelemreméltóak. Számos sikeres 
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

pályázattal igyekeztek élhetőbbé, szebbé és komfortosabbá tenni Jászfényszarut. Dinami-
kusan fejlődő gazdag iparral szokták jellemezni a várost, hiszen felkerült az ország ipari tér-
képére. Ezt alátámasztja, hogy 2018-ban a megye ipari bevételének 30%-a Jászfényszarun 
termelődik. Munkatársaival együtt a mindennapjait meghatározza, hogy megoldás orien-
táltan gondolkodik és dolgozik. Jászfényszarun húsz egyesület, civil szervezet aktívan és si-
keresen működik. Rendszeres és jó a testvérvárosi együttműködésük pl. Erdély, Kárpátalja, 
Lengyelország egy-egy településével, és idehaza Jászkarajenő, Kiskunfélegyháza városával. 
Meggyőződése, hogy az önkormányzat vállalkozásokat erősítő és indukáló szerepe a lényege 
a helyi gazdasági élet élénkítésének, melyet a szükséges mértékű intézményrendszer erősít; 
A külföldi tapasztalatok hasznosítását fontosnak tartva több tanulmányúton vett részt, pl. 
Dánia (1998), Nagy Britannia (1999), Ausztria, Svájc (2000), Norvégia (2010); Számos 
civil szervezet aktív és elkötelezett tagja.

Kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje polgári Tagozat 
(1994). Jászfényszaruért Kitüntető Emlékérem (1998). Joint Venture külföldi és ha-
zai befektetők Érdekszövetsége által adományozott Arany Rózsa Díj (2003). A „Köz 
Szolgálatáért” érdemjel ezüst fokozata (2004). A „Köz Szolgálatáért” érdemjel arany 
fokozata (2010). A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2014).

1990-1998 között a JNSZ Megyei Közgyűlés tagja. 1990-1998 között a JNSZ 
Megyei Munkaügyi Tanács Tagja. 2000-től a Megyei Népfőiskolai Társaság Ellen-
őrző Bizottság Elnöke. 1990-2006 között a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének 
Elnöke. 2001-től Pusztamonostor 2000 Rt. Ellenőrző Bizottság Elnöke. 2001-től 
a Szent István Egyetem Társadalmi Szenátusának tagja. 2005-től az Észak-Alföldi 
Régió Jogi Ügyrendi és Monitoring Bizottság tagja.

Hite szerint fontos elve, hogy: „Senkinek sem engedem meg, hogy olyan mélyre 
rántson, hogy meggyűlöltesse magát velem.” Vallja, hogy egymást segítve válunk 
szabaddá, ezért számára fontos az összefogás, a közösségi élet. Polgármesterként 
Jászfényszaru a múltja, jelene és jövője.

Szívesen van együtt családjával; 
Pályafutása során mindig azt akarta bizonyítani, hogy érdemes a bizalomra, támoga-

tásra és alkalmas a rábízott feladat színvonalas ellátására. Kizárólag közösségben akar 
és tud dolgozni, mert fontosnak tartja a jó csapatszellemet. Tapasztalata szerint rendszer-
ben és stratégiailag szabad gondolkodni és dolgozni annak, aki vezető szerepet vállal. A 
múlt eredményeit ismerve és elismerve a kontinuitás híve. Számára az eltelt évtizedek 
ténye azt támasztja alá, hogy fontos a tradíció és innováció, illetve az emóció.

Tanyán élt 14 éves koráig, ami fontos időszaka volt életének, mert ezen idő alatt 
megismerte és megszerette a mezőgazdasági munkát; Hálás nagyszülei, szülei és férje 
segítségéért és támogatásáért.  Meggyőződése hogy az emberek szeretete, törekvése 
a település gyarapítására meghatározza a közösség és az egyén eredményeit.


