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Fontosnak tartaná a vasútvonalak fejlesztését a leendõ államtitkár

Vonatjegyeket gyûjt Varga Mihály

– Fiatal koromban rengeteget 
utaztam vonattal: kirándultam, 
túráztam, bejártam a vasúton 
Magyarországot, és persze egye-
temistaként Karcag és Budapest 
között is számtalanszor meg-
fordultam – emlékezett visz-
sza Varga Mihály hamarosan 
hivatalba lépõ államtitkár. 
– A vonatozással kapcsolatos 
hobbim volt, hogy megõriztem 
a megváltott menetjegyeket. 
Akkoriban még kartonlapra 
nyomtatták ezeket a bilétákat, 
és le is pecsételték. Velük együtt 
gyûltek a kellemes emlékek 
is. Az idõk folyamán vázányi 
jegyet sikerült összegyûjtenem, 
ezek ma már vasút- és kultúr-
történeti érdekességek.

A Fidesz alelnöke a jegyek nagy 
részéhez kapcsolódó sztorikra is 
emlékszik. – Az egyik célállomás 
például Mágocs-Alsómocsolád 
volt. Karcagiként nem nagyon 
jár az ember Tolna megyének 
azon a részén, én is csak egy 
építõtábor révén kerültem oda. 

A politikus közgazdász végzett-
sége miatt is érdekesnek gon-
dolja a kollekcióját. – Rengeteg 
jegyet õriztem meg Karcag és 
Budapest közti vonatozásaim 
kapcsán is. Ezeken nagyon jól 
nyomon lehet követni a viteldí-
jak változásait, azt a folyamatot, 
ahogy az antivilágban megszo-
kott jegyár néhány év alatt a 
százszorosára növekedett.

A mai, csúcstechnológiával 
nyomtatott, rengeteg adatot 

tartalmazó vonatjegyek már 
nem jelentenek érdekességet 
a politikus számára, ezeket 
nem gyûjti. A vasúttal kapcso-
latban azonban van jövõképe. 
– A vasúthálózat fejlesztésére 
nagy szükség van. Sajnos ez 
az elmúlt évtizedekben elma-
radt. Nem arra gondolok, hogy 
újabb és újabb vagonokat, 
mozdonyokat kellene vásá-
rolni, hiszen például a gazdag 
Svájcban még mindig futnak 

ötvenéves mozdonyok, kocsik 
is. A vonalhálózat fejlesztésé-
re lenne szükség! Nem értek 
egyet azokkal, akik az autók 
számának növekedése miatt 
ezt nem tartják szükségesnek. 
Gondoljunk csak Londonra, 
ahol az elõvárosi vasúthálózaton 
naponta milliók utaznak mun-
kába és haza! – mondta Varga, 
majd elismerte, hogy a sok 
elfoglaltsága miatt õ is inkább 
személyautóval közlekedik. 
– Legutóbb tavaly ültem vona-
ton: akkor a Karcag–Tiszafüred 
vonal bezárási tervének hírére 
döntöttem úgy, hogy teszek egy 
nosztalgiautazást.

 Gombás Bálint

Varga Mihály, a Fidesz 
alelnöke régi vonatje-
gyeket gyûjt. A leendõ 
miniszterelnök-helyettes 
memóriája kiváló, min-
den vonatjegyhez van 
egy története. A logikus 
gondolkodásra szüksége 
is lesz, mert a hírek sze-
rint a leköszönõ kormány 
tagjai nem halmozták el 
információval. Már ami az 
ország gazdasági állapo-
tát illeti.

Varga Mihály: Az évek során vázányi kartonbiléta gyûlt össze!

Gazdasági vészhelyzet 
– Magyarországon továbbra 
is gazdasági vészhelyzet van 
– állapította meg Varga Mihály. 
– A Bajnai-kormány továbbra 
is félrekezeli és mélyíti a vál-
ságot. Még a távozás utolsó 
napjaiban is olyan döntések 
születtek, amelyek nem a vál-
ságból kivezetõ utat, hanem a 
válság elmélyítését szolgálják! 
– mondta Varga, hozzátéve: a 
közel 12 százalékos munka-
nélküliség tekintetében tovább-
ra is 16 éves csúcson van az 
ország. Az állami intézmények 
is jelentõs adósságot halmoztak 
fel Varga szerint. – A költség-
vetési intézményeknél továbbra 
is 20 milliárd forint kifizetetlen 
számla van, ami azt jelenti, hogy 
a következõ kormányra vár ezek-
nek a számláknak a rendezé-
se. Aki arról beszél, hogy túl 
vagyunk a válságon, az félretá-
jékoztatja az országot!
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Kevesebb a hamis DVD

Magyarország idén már nincs 
rajta a Special 301 listán. A szel-
lemi termékek védelmének figye-
lőlistáját az Egyesült Államokban 
évente nyilvánosságra hozzák. 
Azt hivatott szemléltetni, hogy 
melyek azok az országok, ame-
lyek „nem tesznek meg min-
dent” a szerzői jogvédelem alatt 
álló termékek hamisítása ellen. 

A lista összeállításakor össze-
sen 77 államot vizsgáltak, és 
ebből 41 országot marasztaltak 
el. Magyarországot viszont külön 
nevesítették, annak eredménye-
ként, hogy sokat tett az interne-
tes kalózkodás visszaszorítása 
érdekében, és amiatt, mert a ható-
ságok is hatékonyabban lépnek fel 
a hamis termékek gyártóival, for-
galmazóival szemben. Sipos Jenő, 
a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnokságának szóvivője 
elmondta, hogy az elmúlt évekhez 
képest a módszereik annyiban 
változtak, hogy több alkalommal 

van mélységi határőr-ellenőrzés. 
– A schengeni határok miatt az 
országba belépő közúti szállítmá-
nyokat ellenőrizzük ilyen módon. 
Rendszeressebbé váltak az ellen-
őrzések, razziák, hiszen jól ismer-
jük azokat a helyeket, ahol pél-
dául hamisított CD-ket, DVD-ket 
szoktak árusítani. Utóbbiak keres-
kedelmi forgalmát sikerült vissza-
szorítanunk. A filmek és hanghor-
dozók mellett a legnépszerűbb 
árucikkek, amelyeket nagy tétel-
ben hamisítanak, továbbra is a 
márkás ruhák, cipők. Persze ma 
már szinte mindent hamisítanak! 
Újabban egyre több a hamis par-
füm, gyógyszer és gyógyhatású 
készítmény. A vám- és pénzügy-
őrségnek sok gondot jelent az 
is, hogy az Európán kívülről jött 
konténerszállítmányokat, amelye-
ket valamelyik kikötőben tesznek 
partra, EU-s árucikként próbálják 
behozni az országba, így próbál-
ják elkerülni a vám megfizetését!

A DVD-k és ruhák után újabban az illatszereket hamisítják

Kedves Támogató!

A Sapientia Hungariae Alapítvány
kilenc éve áll a határon túli 

magyar nyelvű felsőfokú oktatás 
szolgálatában. Kérjük, hogy adója 1%-

ával Ön is támogassa munkánkat!
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