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Biztonságot és tisztaságot az abonyi MÁV állomáson!

LQrinczy Veronika, 2019 december 20 péntek - 13:07:02

December 18-án a MÁV Általános- és Mqszaki vezérigazgató -helyettesével, Virág Istvánnal
folytatott megbeszélést az abonyi MÁV állomáson tapasztalható tqrhetetlen állapotokról
PetQ Zsolt, Abony Város polgármestere. A megbeszélés eredményesnek tqnik, mert a
tapasztaltak szerint mind a MÁV, mind pedig a helyi önkormányzat partner lesz abban, hogy
sürgQsen megoldást találjanak a problémákra.
Virág István vezérigazgató- helyettes úr rendkívüli módon nyitott volt az abonyi helyzet
rendezése kapcsán, hamarosan a tettek mezejére lépnek. A PetQ Zsolt felhívására érkezett
lakossági panaszos leveleket, kommenteket a polgármester elvitte vezérigazgató- helyettes
úrhoz, aki ezek alapján nyújt majd segítséget.
Az egyeztetésen szóba kerültek a kalauzok által a vonatokról letessékelt jegy nélkül
utazó utasok, akik sok esetben hajléktalanok, illuminált állapotban vannak, vagy drogosok.
Virág István és PetQ Zsolt polgármester megbeszélték, hogy van szándék a vasútállomás
környékének rendbetételére közös erQvel. A megbeszélésen kiderült, hogy a MÁV- nak és
Abony Város Önkormányzatának nincsen együttmqködési megállapodása, de a vezérigazgatóhelyettes úr szorgalmazza azt, hogy jöjjön létre egy ilyen. Ezzel természetesen az abonyi
polgármester egyet értett.

Az alábbiakban a beszélgetés egy részének lényegét olvashatják:
Virág István vezérigazgató- helyettes:
Van egy biztonsági fQigazgatóságunk, velük nagyon jó a kapcsolatunk, jelezni fogom a
problémát. Kezdeményezni fogok tábornok úrral egy tárgyalást errQl. Mindenképpen javaslom,
hogy kössünk együttmqködési megállapodást. Amit én itt most láttam, abban természetesen
fogok intézkedni. Szorgalmazni a fogom a kamerák felszerelését. Szerencsés, hogy van Abonyban
polgárQrség, jó lenne, ha a rendQrség, vasútQrök és a polgárQrök közösen tudnának
fellépni ezek ellen. Itt valóban rendet kell varázsolnunk, van épületkarbantartó részlegünk
is, próbálunk segíteni. Valóban az elfajult növényzetet el kell tüntetni onnan, és a
területet rendbe tenni. A megyei területi igazgatónak jelzem az itt látottakat és hallottakat,
mindenképpen lesz helyszíni szemle, és szorgalmazom az együttmqködési megállapodás
megkötését.
PetQ Zsolt polgármester:
Úgy jöttünk ide, hogy közös megoldást találjunk. A problémákat nem azért mondom el,
hogy mindent Önre zúdítsak. Az egyik problémás dolog a vasútállomás épülete, én most
reggel ott jártam és fényképeket készítettem. VasútQröket már irányítottak Abonyba, Dr
Egedy Zsolt alpolgármester úr kérésének megfelelQen, de az a baj, hogy Qk délben jönnek
pár órára. A nem kívánatos események nem ilyenkor történnek. Éjszaka és hajnalban vannak
a problémás idQszakok. Ilyenkor törik be az utasvárók üvegeit, az elmúlt pár hétben
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három ilyen eset volt. Az állomásépület szörnyen néz ki kívülrQl, de belülrQl még
rosszabb. Az illemhelyünk jelenleg egy TOI- TOI WC a kinti parkolóban. Az állomásépület
ajtaja mellé letettek egy WC-t... A következQ bánatom, hogy valaki összegereblyézte a
leveleket, de nem vitték el, így azt hulladéklerakónak használják egyesek. A
kerékpártároló az épület elQtt van, mi önkéntesen vállalnánk, hogy hetente több
alkalommal a cégünk, az ABOKOM munkatársai rendbe teszik. Valamint az állomás környékét
kívülrQl is rendezik közmunkásaink. A váróteremmel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
az be van zárva, és az egy szeméttelep. Az egy dolog, hogy rossz állapotban van és omladozik a
fal... Nyilván ezen is segíteni kell, de belül a kuka felborítva, a szemét mindenfelé. Nagy
lakat a rossz ajtón! Azt mondom, hogy mi város vagyunk! Mindkét ajtón lakat és ráírva, hogy
nem váró. Akkor könyörgöm, hol a váró? Az utcafronton teljesen el van vadulva a növényzet!
KinQtt a kerítésbQl. Segítek ebben is, de arculat szempontjából elQre kellene lépnünk. Ez
nem lenne annyira pénzkérdés.
A kétoldalú megbeszélés eredményeirQl, és a továbbiakról késQbb még beszámolunk
Önöknek!
LQrinczy Veronika

