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Miután a múlt hét folyamán a nagyváradi önkormányzat megszavazta a város tulajdonában levő
Léda-ház és a Mecénás Alapítvány által felépített Ady-központ cseréjét, az Erdélyi Magyar Néppárt
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei képviselői hétfőn ismételten felszólították az
RMDSZ képviselőit: számoljanak el a magyar közösség előtt arról, hogy hova tűnt el 800 ezer euró.
Ennyi a különbözet ugyanis az Ady-központ felépítésére a magyar kormánytól kapott támogatás és
az elvégzett munkálatok reális értéke között.

Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezetének elnöke a Zatykó
Gyula néppárti alelnökkel és Csomortányi István Bihar megyei elnökkel közösen Nagyváradon
tartott sajtótájékoztatón ismertette az Ady-központ elhíresült ügyét, amely 2002-re, a magyar
szocialista kormány regnálásának idejére nyúlik vissza.
Mint ismeretes, az első Orbán-kormány 320 millió forintot (1,1 millió eurót) ítélt a Királyhágómelléki
Református Egyházkerületnek, hogy megvalósítsa az Érmindszentre, Ady Endre szülőfalujában
álmodott kulturális központot és termálfürdőt. A Medgyessy-kormány színre lépésével ez az összeg
az akkor a Bihar megyei RMDSZ által sebtében létrehozott Mecénás Alapítvány számlájára került,
aki úgy gondolták, az Ady-központot a nagyváradi strand területén építik fel. Török Sándor
felhívta a figyelmet, hogy sem a kulturális központ, sem a termálhotel nem készült el. A pénzből
egy mintegy 300 ezer eurót érő konferencia-központot építettek, amelyben RMDSZ-es bálokat és

választmányi üléseket tartottak.
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének elnöke szerint az
Ady-központ ügye tipikus példája annak, hogyan kezeli a közpénzt az RMDSZ. A Török Sándor által
elmondottakhoz hozzáfűzte: 2012-ben a konferencia-központ és hotel be nem fejezett
épületegyüttesét adóhátralék miatt a nagyváradi polgármesteri hivatal árverésre bocsátotta, a
szakértői becslés által megállapított közel 300 ezer eurónak megfelelő összegért. Innen tudható,
hogy mintegy 800 ezer euró „tűnt el” a Kiss Sándor, Mudura Alexandru, Lakatos Péter és Biró
Rozália vezette alapítványtól. A pénzről sohasem számoltak el nyilvánosan, a szocialista magyar
kormány pedig nem kérte számon az elvbarátoktól a pénz felhasználásának módját. A pénzmosás
és a sikkasztás tipikus esetével állunk szembe – hangsúlyozta Csomortányi István.
Zatykó Gyula Néppárt-alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az esetben nem a két erdélyi
magyar párt közötti vitáról van szó – amiképpen az a román sajtóban tévesen megjelent –, hanem a
közpénz elherdálásáról. A Bihar megyei RMDSZ politikusai úgy tekintenek a közképviseletre, mint
egy jól jövedelmező vállalkozásra – magyarázta Zatykó Gyula, aki rámutatott arra is, hogy milyen
átfedések vannak az RMDSZ, az Ady-központ ügyét kisiklató Mecénás Alapítvány és a Léda-ház
ügyében is érdekelt Partium Alapítvány között.
Zatykó ugyanakkor elmondta, bár örvendetes, hogy az ingatlancserével megmentik Ady Endre
múzsájának házát, félő, hogy ez ugyanúgy nem fogja a nagyváradi magyar közösség érdekét
szolgálni, mint ahogy a torzóra sikerült Ady-központ sem töltötte be ezt a szerepet. Joggal
tarthatunk attól, hogy ha ugyanaz az érdekcsoport teszi rá a kezét a Léda-házra, amely nem tud
elszámolni a 800 ezer euróval, annak csak egyetlen célja lehet: tisztára mosni ezt a mocskos ügyet.
A néppárti alelnök szerint az RMDSZ-nek nem ártana elhárítani minden kételyt a magyar közpénz
felhasználását illetően. Ha valóban nincs takargatni valójuk, akkor nyilvánosan el fognak számolni a
pénzzel.
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