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Szanatóriumnak szánva
Az önkormányzat szanatóriumot szeretne létesíteni a 
Bükkaranyosi volt munkásőrbázison, a kormányzatnak 
azonban más az elképzelése.

Bükkaranyoson felkavarta az indulatokat 
a Miskolci Rádióban elhangzott beszélgetés, 
mert azt sejtették, hogy akár egy forintért is 
megszerezhető a volt munkásőrbázis, amely
nek értékét, árát korábban több tízmillió fo
rintra taksálták. A Kincstári Vagyonkezelő 

, Szervezet megyei képviselője ezt ugyan nem 
erősítette meg, de nyilatkozatából kicsengett, 
szívesen megszabadulnának az objektumtól.

A község önkormányzata -  miután 
1021 négyzetméternyi terület erejéig rész- 
tulajdonosa is a bázisnak -  öt éve kéri az 
ingadant. Hiába. A kormány ugyanis a 
gazdasági célú hasznosításról döntött, 
többször is kiírtak pályázatot. Eredmény
telenül.

-  Mások mellett mi is ingyenesen, mi
nimális vagy jelképes összegért kérjük az 
objektumot -  mondja Érsek Istvánné 
bükkaranyosi polgármester, aki szerint az 
eltelt idő tényei bizonyítják, hogy a volt 
munkásőrbázis gazdasági célú hasznosí
tása az ország, a megye gazdasági fellen
dülése nélkül nem megy. Ebből le kell 
vonni a következtetést, vagyis az ügyben

döntő tárcaközi bizottságnak szociális és 
egészségügyi célú hasznosításban kellene 
gondolkodnia. A bizonytalan helyzet nem 
kedvezett az épületegyüttesnek sem: az ál
laga sokat romlott az elmúlt öt év alatt, 
őrzésének, világításának, fűtésének költ
ségei egyre nagyobb mértékben terhelik a 
kincstárat. Ha az önkormányzat megkap
ná, nagyon komoly költségeket vállalna 
magára, hiszen az épület csak félig kész. 
Biztosítani kell az egészséges ivóvizet, ki 
kell alakítani a fűtési rendszert és gondos
kodni kell a működtetéséről -  emlékeztet 
Érsek Istvánné, aki a napokban Nyír- 
adács polgármesterével felkereste a Pénz
ügyminisztériumot. Az illetékesek megér
téssel fogadták a tervüket: javasolták, 
hogy részletesen írják le elképzeléseiket, 
amelyeket tárcaközi bizottság tárgyal 
meg, és azt követően születhet kormány
zati döntés.

Nyíradács Hajdú-Bihar megyei telepü
lés, majdnem a magyar-román határnál, 
Bükkaranyostól 138 kilométerre. Lakosa
inak száma 4400 fő. A község polgármes

ceni Kenézy-kórház vezetőivel is, akik tá
mogatják az elgondolást. A polgármester 
tagja megyéje képviselő-testületének, az ő 
pártfogásukat is megszerzi.

A Pénzügyminisztérium illetékese azt 
hangsúlyozta, hogy a beteg gyerekek ellá
tása állami feladatnak minősül, ezért a két 
település szándéka a kormány részéről 
megfontolandó. Szerinte lökést adna az 
ügynek, ha a kérvényező önkormányza
tok megnyernék a népjóléti miniszter tá
mogatását is, aki április 3-ától Szabó 
György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me
gyei Közgyűlés volt elnöke. ♦
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tere, Katona Gyula elmondta, hogy az el
múlt év őszén látatlanban megpályázták a 
munkásőrbázist, hasznosítására jóléti, 
egészségügyi és szociális célokat jelöltek 
meg. Ókét is elutasították, és őket is biz
tatták. Azóta a bükkaranyosiakkal együtt 
próbálkoznak újra. Náluk és a környékü
kön sok az asztmás betegségben szenvedő 
gyermek. Itt, a szép, egészséges környezet
ben a szanatóriumi, a kórházi kezelésnél 
olcsóbban és talán eredményesebben gyó
gyulnának. Már tárgyaltak erről a debre

Öt év óta romlik az objektum állaga, az önkormány

zatok viszont komoly összegeket költenének rá, 

ha megkapnák az objektumot


