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Járai Zsigmond: egymillió munkahelyet kell teremteni

Bizalom, biztonság, befektetés

A szerzô felvétele

Magyarország számára igencsak szûk mozgásteret engedélyez a jelenlegi gazda
sági válság, ennek ellenére élni kell minden kínálkozó lehetõséggel, nem szabad
tovább növelni az állami kiadásokat, ésszerû kamatpolitikát, finanszírozható szociá
lis rendszert kell mûködtetni, és le kell építeni a bürokráciát – jelentette ki Járai
Zsigmond volt pénzügyminiszter az Érdi Ipartestület székházában hétfõn megren
dezett Bizalom, biztonság, befektetés címû szakmai konferencián.

A szakmai konferencia elnöksége
Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület
ügyvezetõ igazgatója bevezetõ
jében emlékeztetett arra, hogy az
ipartestület a konferencia meg
szervezésével lehetõséget terem
tett arra, hogy az érdi vállalko
zók hasznos vitát folytassanak a
nehéz gazdasági helyzetbõl való
kilábalásról és az útkeresésrõl.
– A vállalkozók minden
bizonnyal tudomást szerezhet
nek azokról az elképzelésekrõl,
amelyek lehetõvé teszik a vállal
kozások intenzitásának a növelé
sét – közölte az elõadó.
Csóli Csaba elmondása szerint
nagy szakmai becsülete van a
85 éves múltra visszatekintõ Érdi
Ipartestületnek, amelynek tagjai
„saját bõrüket viszik vásárra”,
amikor termékeikkel jelentkez
nek a nagyközönség elõtt.
– A rendszerváltás húsz éve
sok csalódást okozott az érdi
kisiparosoknak, vállalkozóknak,
mert rengeteg vállalkozás csõdbe
ment, sok vállalkozó kilátásta
lan helyzetbe került, és már-már
nosztalgiával gondolunk azokra
az idõkre, amikor megszervez
tük az Érdi Expót – mondta az
ügyvezetõ igazgató.
Csóli Csaba beszélt a több
lábon álló vállalkozások szük
ségességérõl, felhívta a jelenlévõk
figyelmét a biztosítások fontossá
gára, és szorgalmazta a nyugdíj
alap képzését.
T. Mészáros András, Érd
Megyei Jogú Város polgármestere
meggyõzõdését fejezte ki, hogy
meg lehet találni a jelenlegi gazda
sági válságból a kivezetõ utat, és
sikernek nevezte, hogy az utóbbi
három évben az önkormányzat
36 milliárd forint értékű pályázati
pénzhez jutott, amely számos pro
jekt megvalósítását teszi lehetõvé
és munkahelyeket teremt.

– Munkát jelent a Rávna épí
tése, a helyi vállalkozók részt
vehetnek az egészségügyi rendelõ
átalakítási munkálataiban, de a
legnagyobb lehetõséget a város
ban jövõ évben megkezdõdõ csa
tornaépítés jelenti majd – tette
hozzá a polgármester.
T. Mészáros András emlé
keztetett arra, hogy aláírták
a magyar kormánnyal a támo
gatási szerzõdést, várhatóan
Brüsszelbõl is megérkezik a jóvá
hagyás, és akkor felgyorsulnak az
események, hiszen ki lehet írni a
közbeszerzési pályázatokat.
– Jelenleg csupán húsz szá
zalékban csatornázott a város,
az elkövetkezendõ hónapokban
246 km hosszú gerincvezetéket
kell kiépíteni, és mintegy 120
km hosszúságú csatornabekötést
kell elvégezni 18 ezer ingatlannál
– közölte T. Mészáros András.
A polgármester jelezte, az érdi
vállalkozók mintegy húsz száza
lék részesedést kaphatnak a 26
milliárd forintnyi munkákból, ez
pedig igencsak becsületes összeg.
– Sajnálatos módon válság
van, és kevés pénz jut minden
re, kiváltképpen mûködtetésre.
Amennyiben az Országgyûlés
elfogadja a beterjesztett 2010re szóló költségvetési törvényt,
nincs biztosíték az oktatási és
az egészségügyi szolgáltatások
maradéktalan teljesítésére – tette
hozzá a polgármester.
T. Mészáros András remé
nyét fejezte ki, hogy a jövõ évi
országgyûlési választások után
befejezõdik a megszorító poli
tika.
– Biztonságban szeretnénk élni
valamennyien. Nem a digitális
táblák jelentik az oktatás legna
gyobb gondját, hanem az intéz
mények mûködtetése, és az adna

biztonságot, ha tudnánk, hogy
lesz pénz krétára, járdára és a
betegek ellátására – jelentette ki
T. Mészáros András.
A polgármester utalt arra, hogy
Érden nem kacsalábon forgó kas
télyokat akarnak építeni, nem a
fellegekben járnak, csupán azt
szeretnék, ha a virágzó kertvá
rosban jól éreznék magukat az
város lakói.
– Hosszú, nehéz küzdelem elé
néz a magyar gazdaság, öt-tíz év
is eltelik, míg stabilizálódni tud a
helyzet, de ez csak akkor lehetsé
ges, ha mindenki keményen meg
dolgozik ezért – jelentette ki Járai
Zsigmond volt pénzügyminiszter.
A kialakult nehéz helyzet
elõidézéséért a gazdasági világvál
ságot, a felelõtlen hitelfelvételeket
és a bankok agresszív hitelezési
politikáját okolta. Emlékeztetett
arra a paradox helyzetre, amely
ben megtörténhetett, hogy a sze
gény India és Kína finanszírozta
a gazdag Amerika költekezéseit,
amely nagyon eladósodott.
A hazai helyzetrõl Járai
Zsigmond elmondta, hogy
Magyarország a legeladóso
dottabb országok között foglal
helyet, évek óta a kamatokat
is hitelbõl fizette az ország, és
amikor eljutott a csõd közeli
állapotba, akkor a Nemzetközi
Valutaalaptól kellett felvenni 18
milliárd euró újabb hitelt. Az
lenne kívánatos és az jelen
tene némi könnyebbséget,
ha Magyarország a magán
pénzpiactól kapna pénzt.
– A válság tanulsága, hogy több
pénzt kell áramoltatni a gazda
ságba, élénkíteni kell a fogyasz
tást, gyorsan rendbe kell tenni
az államháztartást – jelentette
ki Járai Zsigmond. A volt pénz
ügyminiszter elmondása sze

rint míg az Amerikai Egyesült
Államok és Európa vezetõ álla
mai végrehajtották a bankkon
szolidációt és segítették a nagy
üzemeket, addig Magyarország
más utat választott, amelynek
az lett az eredménye, hogy a
térség legelmaradottabb orszá
ga lettünk.
– Szûk a mozgástér, de lépni
kell, mert nagy gondot jelent
a magyar vállalkozások ver
senyképessége. Kevesen dol
goznak ma Magyarországon,
magas az adó. Igaza van Orbán
Viktornak, amikor arról beszél,
hogy egymillió új munkahelyet
kell teremteni a következõ tíz
évben. Alacsony a foglalkozta
tás szintje, kevés a beruházás,
egyre kevesebb az életképes
vállalkozás, lanyhult a külföl
diek befektetõi hajlandósága
– sorolta a bajok forrását a volt
pénzügyminiszter.
Járai Zsigmond véleménye
szerint olyan gazdasági környe
zetet kell teremteni, ahol biz
tonságban lehet vállalkozni, és
ahol kiiktatják a túlzott bürok

ráciát.
A volt pénzügyminiszter
ismertette a 2007-ben meg
alakult, CIG Közép‑európai
Biztosító Zrt. tevékenységét,
amely a Pannónia Biztosításokat
kínálja. A társaság életre hívásá
val hazai biztosító indult, amely
nek alapítását köztiszteletben
álló magyar magánszemélyek
kezdeményezték, akiknek sze
mélye önmagában is garancia.
– Alapítóink hozzáértõ, elis
mert, megbízható személyisé
gek, így az emberek tudják, kikre
bízzák a pénzüket. A Pannónia
Biztosítás magas szintû szol
gáltatást és egyedülálló anyagi
biztonságot nyújt ügyfeleinek.
Rugalmas, a hazai igényekre
szabott ajánlatainkkal segítjük
a családok gyarapodását és biz
tonságát. Hazai biztosító lévén
pontosan ismerjük az itt élõk
igényeit, szükségleteit. Tudjuk,
miképpen teremthetjük meg a
magyar családok anyagi bizton
ságát és jólétét, gondoskodha
tunk gyarapodásukról s segít
hetünk a bajban. Társaságunk

alaptevékenységéhez tartozik
a társadalmi felelõsségvállalás.
Nem csak a bajban segítünk;
mindent megteszünk honfitár
saink egészségéért, jólétéért és
biztonságáért – mondta Járai
Zsigmond.

Papp János

Fogadóóra: kérdezzen a polgármestertõl!
Az utóbbi időben kéthetenként
láthatják az érdi tévénézők a
Fogadóóra: kérdezzen a polgár
mestertől! című műsort. Ehhez
továbbra is folyamatosan vár
ják az érdi polgárok kérdéseit,
észrevételeit, gondjait, ötlete
it bármilyen témakörben. Ha
a lakóhelyükkel, a várossal, a
város eseményeivel, oktatással,
szórakozással, ügyintézéssel,
az infrastruktúrával, a közle
kedéssel, tehát gyakorlatilag

bármivel kapcsolatban bárki
nek bármilyen gondja-baja,
észrevétele, közzétenni valója
van, elküldheti. Az elmondot
takat felveszik kamerával úgy,
ahogy azt a kérdező elmondja,
és ezt bejátsszák a műsorban.
A műsorvezető nem is tesz fel
kérdést, csak a polgárok által
élőben feltett kérdések hangza
nak el a műsorban.
Ha tehát valaki jelentkezik, fel
keresi a forgatócsoport, és élőben

előadhatja, amit mondani akart.
Ez a műsorban megjelenik és
a polgármester rögtön válaszol,
illetve reagál rá. Mivel a műsor
idő véges, egy‑egy adásban nyolckilenc kérdés kaphat helyet.
Az info@erdtv.hu e-mail
címre, postán pedig az Érdi
Városi Televízió címére lehet
küldeni a kérdéseket (2030 Érd,
Alsó utca 3., Polgárok Háza).
Aki pedig telefonálni akar, hív
hatja a 23/523-686 számot.

