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Gazdaságvédelem 
járvány idején

Miközben a koronavírus-járvány kapcsán az elsődleges fel-
adat a kór terjedésének visszaszorítása, az emberéletek vé-
delme, a pandémia következményei nem csupán az egész-
ségügy, illetve a mindennapi kényelmetlenségek szintjén 
tapasztalhatóak, de a gazdaság terén is súlyos hatásokkal 
járnak. Van, aki már áldozatul is esett az első hullámnak: 
egyes kisebb cégek a megrendelések elmaradása miatt máris 
elkezdték az alkalmazottak elbocsátását. Közben a szépség-
iparban dolgozó egyéni vállalkozók – fodrászok, massző-
rök – kényszerszabadságra vonultak mindenfajta bevétel 
nélkül. És akkor még nem beszéltünk a vendéglőkről, szál-
lodákról, amelyeknek az idei számításait teljesen keresztül-
húzta az embereket otthonaikban való megbújásra kénysze-
rítő járvány. Ebben a helyzetben – mivel abban nagyjából 
minden normálisan gondolkodó ember egyetért, hogy ele-
jét kell venni a még nagyobb visszaesésnek és a gazdaság 
teljes bezuhanásának – a kormányoknak kell meghozniuk 
a súlyos gazdasági visszaesés megakadályozását szolgáló 
intézkedéseket, miközben az Európai Unió központi döntés-
hozó szerveire is jelentős szerep hárul. Az első, állami szintű 
intézkedéseket máris gyorsan meghozták.

Az egyik legradikálisabb döntést a budapesti kabinet hoz-
ta meg: év végéig felfüggesztették a magánszemélyek és a 
cégek hiteltörlesztéseit, emellett a kis- és középvállalkozá-
sokat a különböző adók, járulékok csökkentésével, illetve 
elengedésével, további haladékokkal próbálják megmente-
ni a bedőléstől. Ez még akkor is életmentő és méltányos in-
tézkedés lehet, ha a bankok a kilenc hónap alatt felgyülem-
lő kamatokat hozzáírják a tőkéhez, ami valamivel megnöveli 
majd a visszafi zetendő összeget. Mindez a román kormány 
eddigi intézkedéseinek fényében válik kiemelten fontossá.

Miközben a bukaresti jegybank alapkamat-csökkentéssel 
teszi olcsóbbá a hiteleket, a kabinet elsősorban a vállal-
kozások megsegítésére helyezte a hangsúlyt. Igaz ugyan, 
hogy a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak bére 75 
százalékát átvállalta néhány hónapra, de ha egy ilyen hely-
zetben levő munkavállalónak a fi zetése 75 százalékából kell 
törlesztenie az ugyanakkora összegű hitelt, akkor nem sok-
kal jobb a helyzete. Bár a bankok egy része hajlandó egyéni 
kérés alapján legtöbb három hónapra felfüggeszteni a hitel-
törlesztést, a veszélyhelyzet ennél hatékonyabb lépéseket 
indokolna. Remélhetőleg a bukaresti kormány sem áll meg 
itt. Elemzők megjegyezték, hogy a tíz évvel ezelőtti gazdasá-
gi válság annyi pozitívummal járt, hogy a kormányok abból 
okulva most nem várnak ki hosszasan addig, amíg számos 
cég bedől, és rengetegen maradnak munka nélkül.

Ugyanez érvényes jelen helyzetben is az Európai Unió 
vezetésére is, amelyet a járványhelyzet kezelése a kezde-
tekben igencsak meghaladott – lásd Olaszország helyzetét, 
ahol úgy értékelik: az EU magukra hagyta őket –, most azon-
ban ugyancsak gyorsan lépett. Ehhez első körben szüksé-
ges volt jóváhagyni a tagállamok számára, hogy annyi pénzt 
pumpáljanak a gazdaságba, illetve úgy és olyan eszközök-
kel segítsék a cégeket, ahogy és amilyenekkel jónak látják.

Ha ezt követően sikerül kidolgozni egy olyan, uniós szin-
tű támogatási csomagot, amely valóban segít a tagálla-
moknak stabilizálni a helyzetet, valamint talpra állni, akkor 
kĳ elenthető: az EU valóban jól végzi a feladatát. Vagyis az 
EU az igazi feladatát végzi: a szuverén tagállamok a brüsz-
szeli uniós szervek közreműködésével egymást támogatva 
vészelik át a válsághelyzeteket, és próbálják megalapozni 
az előrelépést. Hogy az uniós projekt valóban sikeres és 
demokratikus legyen, ahhoz hatékony, a valós problémá-
kat felismerő és azokra reagáló intézmények kellenek. És 
persze az, hogy az EU ne váljon túlközpontosított, hagy-
mázas, neomarxista utópiává, amelyben önjelölt komisz-
szárok kénye-kedve szerint, ideológiai alapon próbálnak 
ráerőltetni bármit is a tagállamokra. (Hogy nem a levegőbe 
beszélünk, az is jelzi, hogy az erdélyi magyar társadalom-
ban is akadnak ilyen wannabe ideológiai komisszárok: 
egyikük múlt héten – minden bizonnyal a demokrácia je-
gyében – egyenesen a Krónika betiltását követelte elvtár-
sai sűrű helyeslése közepette, amiért bírálni merészeltük 
az EU járvánnyal kapcsolatos kapkodását).
Az első lépéseket tehát világszerte meglehetősen gyorsan 
megtették annak érdekében, hogy az egészségügyi válság-
helyzet ne válhasson tartós gazdasági válsággá, amely ked-
vezne a szélsőséges ideológiák terjesztőinek.

Azt azonban biztosra vehetjük: további, a polgárokat és a 
cégeket egyaránt támogató intézkedések nélkül nehéz lesz 
legalább valamennyire elviselhető szintre leszorítani a jár-
vány negatív gazdasági hatásait.
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Többletadót vetne ki az önkor-
mányzat a nagyváradi Léda-ház-
ra leromlott állaga miatt. Szabó 
Ödön, a tulajdonos Mecénás 
Alapítvány ügyvezető elnöke a 
Krónikának úgy vélte, a polgár-
mesteri hivatal ezzel saját, gyat-
rán elvégzett munkáját büntetné.

 » PAP MELINDA

A jelenlegi helyett 500 százalékos 
ingatlanadót készül kivetni a 
Léda-házra, Ady Endre múzsá-

jának, Diósy Brüll Adélnak egykori 
otthonára a nagyváradi önkormány-
zat – írta honlapján a Bihoreanul. 
A hetilap szerint kész a műszaki in-
doklás, a többletadót jövő évtől vet-
nék ki a tulajdonos Mecénás Alapít-
ványra. Az RMDSZ-közeli alapítvány 
ingatlancsere folytán vált az épület 
birtokosává, az  önkormányzat cseré-
be megkapta az Ady-központot, mely-
nek helyére akvapark épült. A Fő (Re-
publicii) utcai ingatlanhoz évek óta 
nem nyúltak, udvarát felveti a gaz.

Zatykó Gyula, a polgármesteri hi-
vatal magyar ügyekért felelős tanács-
adója a Krónika kérdésére nem tudta 
megerősíteni az információt, de emlé-
keztetett, hogy az önkormányzat egyik 
korábbi határozata szerint az elhanya-
golt épületek tulajdonosainak többlet-
adót kell fi zetniük Váradon. „Ha ez 
az épület ilyen, ugyanúgy érvényes rá 
a törvény, mint a többire” – jelentette 
ki. Zatykó szerint az ingatlan valóban 
elhanyagolt, az udvart rendszeresen 
felveri a gyom, mely méteresre is meg-
nő, olykor önkéntesek takarítják. „El-
keseredve láttam, hogy napról napra 
romlik az állapota. Remélem, a tulaj-
donosok észbe kapnak, és kezdenek 
vele valamit, ezt reméli a teljes vára-
di magyar közösség” – fogalmazott a 
néppárti politikus.

Közel 50 ezer eurót törlesztenek
Szabó Ödön, a Mecénás Alapítvány 
ügyvezető elnöke, RMDSZ-es par-
lamenti képviselő lapunknak el-
mondta: nem értesítette őket az ön-
kormányzat a tervről, így nem tudja, 
„honnan szedte a sajtó az informáci-
ót”. Úgy vélte, ha mégis kivetné a hi-
vatal a többletadót, saját munkájáról 
mondana véleményt. „Mielőtt meg-
kaptuk az ingatlant 6-7 évvel ezelőtt, 
az önkormányzat saját költségén 
újíttatta fel a homlokzatot, tetőszer-

kezetet. Ha úgy döntenének, hogy 
homlokzatfelújításra szorul, az első-
sorban a gyatrán elvégezett önkor-
mányzati munkának köszönhető. Ez 
önvallomást is jelentene” – mondta 
a Krónikának a politikus, aki szerint 
a cserekor épp a felújításra hivatkoz-
va értékelték fel az ingatlant.

Az ügyvezető elnök szerint a Me-
cénás Alapítvány azért nem tudott 
foglalkozni az épülettel, mert az per 
tárgyát képezte. Az állami számve-
vőszék ugyanis korábban megálla-
pította az önkormányzatnak egy kö-
telezettségét, melyet az „továbbrótt” 
a későbbi tulajdonos alapítványra, 
így pereskedés lett az ügyből. A per 
tavaly év végén zárult, és noha alap-
fokon az alapítvány nyert, másod-
fokon a bírák az önkormányzatnak 
adtak igazat. Ez pedig ahelyett, hogy 
elengedte volna az összeget – Sza-
bó szerint megtehette volna –, csak 
ötéves átütemezést engedélyezett. 
A Mecénás Alapítványnak így a kö-
vetkező öt évben közel 50 ezer eurót 
kell törlesztenie a városkasszába. 
„Ez az ütemezés zajlik, fi zetünk ren-
desen. Ehhez minimum cinikusság 
hozzátenni egy olyan homlokzati 
történetet, ami a saját munkájukra 
vonatkozik” – fogalmazott az RMDSZ 
Bihar megyei szervezete ügyvezető 
elnöki tisztségét is betöltő Szabó.

Tizenöt éves „gumicsont”
Az RMDSZ-es politikus ugyanakkor 
felháborodásának adott hangot ami-
att, hogy a Krónika „nem száll le erről 
a gumicsontról”, melyet szerinte Tőkés 
László és az Erdélyi Magyar Néppárt 
„nyomat”. „Ez 15 éves sztori, húzzuk 
magunk után. Én ezt megörököltem, 
nem én voltam az alapítványnak az el-
nöke, egy éve próbálom rendbe rakni” 
– szabadkozott a politikus, hozzátéve, 
hogy az alapítvány talál megoldást 
az ingatlan helyzetére. „Ahogy eddig 
is volt, ezután is lesz megoldás. Vala-
mikor még azért toltak le bennünket, 
hogy miért cseréltük el az ingatlant, 
és mentettük meg a magyar közös-
ségnek” – emlékeztetett. Szabó Ödön 
arról is beszámolt, hogy az alapítvány 
kifi zette az ingatlanadó idei első ne-
gyedévre eső részét, és az nem volt 
megemelve. De szerinte sokatmondó, 
hogy „egy bizonyítottan magyarelle-
nes, szekus újság (a Bihoreanul heti-
lap – szerk. megj.) hamarabb tud eset-
leges valós információkat, mint maga 
a tulajdonos”. Úgy vélte, az sem kizárt, 
hogy maga a lap sugallja az önkor-

mányzatnak, hogy a magyar közösség 
ellen mit kellene tennie.

Bár költői túlzásnak tűnik, a nagy-
váradi Léda-ház története szinte 
ugyanolyan viszontagságos, mint 
Ady és Léda szerelme volt. A pálya-
udvar-közeli villát még a 2000-es 
évek elején kapta haszonbérbe a 
szintén RMDSZ-es Partium Alapít-
vány, majd az önkormányzat 2014 
februárjában a Mecénás Alapít-
ványnak adta az Ady-központért 
cserébe. Az ingatlancsere folytán az 
alapítvány a 320 négyzetméteres Lé-
da-házat kapta meg a hozzá tartozó 
500 négyzetméteres telekkel. A csere 
előtt a Léda-ház értékét 283 ezer eu-
róra, az Ady-konferencia-központ és 
a félkész szálloda értékét közel 310 
ezer euróra becsülték. A különbözet-
ből a Mecénás Alapítvány az általa 
az önkormányzattal szemben felhal-
mozott adóhátralék nagyobb részét 
törlesztette.

Az Ady-központ esete egyike azok-
nak a témáknak, amelyek miatt fel-
oldhatatlannak látszó feszültség 
alakult ki a bihari magyarság meg-
határozó személyiségei és politikai 
szervezetei között. 2002-ben ugyanis 
az akkor még Tőkés László által ve-
zetett Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület nyert a magyarországi 
Széchenyi-terv keretében 320 millió 
forintos támogatást ahhoz, hogy Ady 
Endre szülőfalujában, Érmindszen-
ten Ady-zarándokhelyet, termálszál-
lót és konferencia-központot hozzon 
létre. A magyarországi kormányvál-
tás után azonban a Medgyessy-kor-
mány a pénzt immár nem az egyház-
kerületnek, hanem az RMDSZ Bihar 
megyei vezetői által 2002 augusztusá-
ban bejegyzett Mecénás Alapítvány-
nak folyósította, amely nem Érmind-
szenten, hanem Nagyváradon látott 
neki az építkezésnek. A Nagyváradra 
költöztetett projekt csak részben va-
lósult meg. A várostól koncesszióba 
kapott egyhektáros telken felépült az 
594 négyzetméteres hasznos területű 
Ady-konferencia-központ, a melléje 
tervezett szállodának azonban csak 
a vázszerkezetét sikerült megépíteni.
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács a pénz-
mosás és a sikkasztás tipikus pél-
dájának tekintette, hogy a Mecénás 
Alapítvány egy 283 ezer eurós ingat-
lant kapott az Ady-központért, mely-
nek felépítésére a magyar államtól 
2003-ban és 2004-ben 1,1 millió eurós 
támogatást nyert.

SZÁMONKÉRNÉK A MECÉNÁS ALAPÍTVÁNYON BRÜLL ADÉL OTTHONÁNAK ELHANYAGOLTSÁGÁT  

Többletadót rónak a Léda-házra?
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Huzamos romlás. Több mint 15 éve áll kihasználatlanul Léda egykori nagyváradi villája




