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Homály a ház felett

A napokban Szabó Ödön parla-
menti képviselőt kérdeztük arról, 
mi az oka, hogy 2014 februárja óta 
nem történik semmi a Léda-ház 
körül, és van-e egyáltalán tulaj-
donjogi bizonylata az alapítvány-
nak. Ha van, miért nem hasznosít-
ják a művészettörténeti szempont-
ból is híres házat a köz javára? Vá-
laszként Szabó egy évek óta tartó 
homályos pert emlegetett, amelyet 
a nagyváradi önkormányzattal 

folytatnak bizonyos számvevőszé-
ki szankciók kapcsán, amelyeket 
az önkormányzatra róttak ki az 
ingatlannal kapcsolatos mulasztá-
sok miatt, és amit az önkormány-
zat a csere idején ráterhelt az ala-

pítványra. A politikus eljuttatott 
egy 2015-ös telekkönyvi kivonatot 
is, amelyben az ingatlan fehéren-
feketén be van táblázva az alapít-
vány nevére. Egy 2018-as kivonat, 
amelyet néhány napja módunkban 
állt megszerezni, ugyanazt a tulaj-
donjogi tényt erősíti meg. Mindkét 
okmány bizonyítja az ingatlan te-
hermentességét. Tehát az ominó-
zus per nem lehet döntő tényező 
az ingatlan kihasználatlanságá-
ra, a telek elhanyagoltságát pedig 
végképp nem indokolja. Bár a kép-
viselő ezzel magyarázta a fennál-
ló állapotokat.

A házzal kapcsolatban az ügy-
höz tartozik egy régebbi érdekes-
ség is: Bíró Rozália – akkoriban 
Nagyvárad alpolgármestere, jelen-
leg Bihar megyei parlamenti képvi-
selő – egy 2006-ban kötött szerző-

dés értelmében havi 150 lej bérleti 
díj ellenében átjátszotta a Léda-há-
zat az alapítványnak, ami akkor 
még nem is volt városi tulajdon (a 
szállításügyi minisztériumé volt). 
Az alapítvány akkor tíz évre kapta 
meg az ingatlan használati jogát, 
amit az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség (ANI) sokáig vegzált 
Bíró Rozália összeférhetetlenségi 
státusza miatt, de 2008-ban meg-
lepő módon már a városi önkor-
mányzat végzett rajta állagfelújí-
tást. Mint kiderült, az alapítvány 
– amelynek akkoriban Lakatos Pé-
ter (ex-parlamenti képviselő, majd 
az országos számvevőszék vezető-
ségi tagja) volt az elnöke – egy na-
pig sem használhatta az ingatlant.

Sok tehát a csavar a Léda-ház 
RMDSZ-es történetében, és talán 
nem is lenne baj, ha a váradi ma-
gyarság közössége használhat-
ná ezt az irodalomtörténeti szem-
pontból is híres épületet.

De négy év óta parlagon tartani 
egy homályos per kimenetele mi-
att, ami semmiben sem változtat 
a lényegen, elég fura gondolatokat 
ébreszt a helyi magyarságban.

Sokan belelátják a történetbe 
azt is, hogy akarattal „fektetik” a 
villa ügyét, mert magántulajdon-
ba akarják átjátszani. Főleg az-
óta hiszik így az emberek, amióta 
nyilvánosságra került, hogy Sza-
bó Ödön – a római katolikus egy-
ház tanácsosaként – saját tulajdo-
nába juttatott egy nagy értékű bel-
városi egyházi ingatlant. A furcsa 
tranzakció nem is olyan régen a 
Szent László-templomban szolgá-
ló Lőrincz Ottó plébános szószé-
kébe került.
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Címünk: Deák Ferenc

utca (B-dul Eroilor) 22-es szám,
bent az udvarban.
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hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

Ami olykor a kerítés mögött van: műanyagládák gyomok és indák között
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