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Nyertesei is lehetnek a Városliget át-
építésének. Azok legalábbis, akik jó 
előre biztosították helyüket a beru-
házás szereplői között. 

– A Liget projekt belátható időn 
belül vissza fogja hozni a befektetett 
közpénzt, 150 milliárd forintot, ter-
mészetesen nem a múzeumokon, ha-
nem a szálloda- és vendéglátóiparon 
és a kereskedelmi többletbevételeken 
keresztül – mondta az év elején  Baán 
László, a projekt miniszteri biztosa. 
Furcsa egybeesésként a Városliget-
ben található „kő” vendéglátó-ipari, 
illetve szórakoztatóegységek jó részét 
Fidesz-közeli cégek üzemeltetik. 

A Nyereg elnevezésű városlige-
ti „itató” bérlője kétségtelenül a Li-
get projekt nyertesei közé tartozhat. 
Zugló önkormányzata 2011 júniusá-
ban tette közzé a 29732/1 számú in-
gatlan hasznosítására vonatkozó fel-
hívását. E helyrajzi szám – a jelenle-
gi Liget projekt területe – csaknem 
a Városliget egészét lefedi, de ak-
kor még nem a Liget bekebelezése 
volt a cél, csupán a Nyereg vendég-
lő és a hozzá tartozó 800 négyzet-
méteres kert hasznosítása. Ám er-
ről csak az tudhatott, aki „értesítve 
volt”. A szórakozóhely bérbeadásá-
ra a „Városliget-törvényt” benyújtó 
Papcsák Ferenc zuglói polgármester 
tett javaslatot. A pályázati határidő 
egy hét volt. A döntést se húzták: az 
ingatlant havi százezer forintért (!) 
a Monsoon Rain Kft. kapta bérbe, 
2029. december 31-ig. A szerződés-
be a cég elővásárlási jogát is belefog-
lalták, a műemléki védettség alatt ál-
ló épület felújítási kötelezettségével 
együtt. Utóbbira nem írtak határ-
időt. Így az különösebb rekonstruk-
ció nélkül működik azóta is. A képvi-
selők a felújításra vonatkozó biztosí-
tékok mellett a meglepően alacsony 
bérleti díjat is bírálták. (A Városliget 
más pontján akár havi kétmil liót is 
kóstál a bérleti díj a szezonban.) Az 
üzletet Mazsu Gergely, a kerületi va-
gyonkezelő azóta pénzügyi szabály-
talanságok miatt elküldött igazgató-
ja hozta tető alá. 

A Monsoon Rain Kft. többségi tu-
lajdonosa a Food Style Kft., amely tör-
ténetesen a vidámparki büfék mellett 
az összes fővárosi gyógyfürdő büféjét 

is üzemelteti, így a Ligetben találha-
tó Széchenyi fürdőben működőt is. 
A Food Style Kft. tulajdonosa a L. A. 
C. Holding Zrt., amelynek leányvál-
lalatai között – több, a Liget projekt-
be kiválóan bevonható vállalkozás – 
bazaltkő-kereskedés, dísznövényter-
mesztő, illetve a gyógyvizek iránt ér-
deklődő turisták beutaztatását végző 
cég, valamint Kazahsztán bekapcso-
lására készülő fuvarozási cég is szere-
pel. A holding vezérigazgatója, Hor-
váth László az első Orbán-kormány 
alatt a Magyar Fejlesztési Bank igaz-
gatótanácsának tagja volt, most tisz-
teletbeli kazah konzul. Tavaly nyáron 
Papcsák is járt Kazahsztánban, ezzel 
segítve elő az üzleti kapcsolatokat. 

Sűrűn onthatná könnyeit a Pető-
fi  Csarnok bérleti jogát tíz évre 2011-
ben elnyerő Cortina Service Kft., 
de nem teszi. A Fideszhez szintén 
több szálon kapcsolódó cég ügyve-
zetője, Nagy Károly az előző ciklus-
ban a párt jelöltje volt Zsámbékon, 
s bár nem választották meg, az ön-
kormányzati tulajdonú  Zsámbékvíz 
Kft. élére került. Jelenleg felügyelő-
bizottsági tag. A Cortina üzemelte-
ti a Kubatov Gábor vezette Polgá-
rok Háza büféjét is. Korábban a Pe-
tőfi  Csarnokban is csak az éttermet 
bérelték, majd amikor mód nyílt rá, 
megpályázták az egészet. A főváro-
si önkormányzat a Cortina havi net-
tó 1,6 millió forintos ajánlatát talál-
ta a legjobbnak a négy közül, holott 
ez alig százezerrel volt több, mint a 
cég étteremért fi zetett bérleti díja. 
A döntésben sokat nyomott a latba 
a Cortina 310 millió forintos felújí-
tási ígérete is. (Két másik cég is vál-
lalt volna felújítást 60, illetve száz-
milliós nagyságrendben.) A Cortina 
számításai szerint eddig közel száz-
milliót költöttek az ingatlanra. Eb-
ből 59 milliót az állami tulajdon-
ban lévő Széchenyi Tőkealap-keze-
lő Zrt. biztosított. S most úgy tűnik, 
hogy az eddig elmaradt nagy felújí-
tást már senki se kéri rajtuk számon, 
hiszen a Liget projekt keretében el-
bontanák az épületet. A bérleti szer-
ződés szerint a felek a szerződésbon-
táskor elszámolnak egymással. Vél-
hetőleg nem csupán a rekonstruk-
ciós költséggel. A határozott idejű 
bérleti szerződések idő előtti felbon-
tása esetén ugyanis a bérbeadó köte-
les a bérlő kárát megtéríteni. 

ÖTÖDIK
HASÁB

Botrány
Nem is tudjuk, honnan kezdjük. 
Talán Szakály Sándor történész 
kijelentésétől, amely idegenrendé-
szeti eljárásnak minősített egy 
1941-es, tömegmészárlással vég-
ződött deportálást? Vagy inkább a 
német megszállás emlékművének 
hajmeresztő ötletétől, amelyből 
minden valószínűség szerint már-
cius közepére valóság lesz? Aztán 
folytassuk esetleg azzal, milyen 
sok a megválaszolatlan kérdés a 
Józsefvárosban eszeveszett kapko-
dásban épülő Sorsok Háza körül?

Rossz előjelekkel indul a ho-
lokauszt emlékéve.

A Fidesz nem hivatkozhat 
külső körülményekre, idegen 
hatalmak megszállására, a csilla-
gok szerencsétlen együttállására.

Szakály Sándor előéletét és 
nézeteit – például a csendőrség 
iránti vonzalmát – ismerve a kor-
mánynak pontosan tudnia kellett, 
hogy a botrány kódolva van. Még-
is őt nevezte ki az újonnan létre-
hozott Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgatójává. Senki nem 
kényszerítette a kormányt arra 
sem, hogy német megszállási 
emlékművet álmodjon a Szabad-
ság térre, és minderről a nyilvá-
nosság teljes kizárásával döntsön. 
Ahogyan az sem volt szükségsze-
rű, hogy éppen az a Schmidt Má-
ria legyen az új józsefvárosi em-
lékközpont vezetője, akit eddigi 
ténykedése – igyekszünk diploma-
tikusak lenni – kevéssé predeszti-
nált erre a feladatra.

Elkeserítő. A Fidesz mintha 
semmit nem akarna felfogni ab-
ból, amit művel. A Mazsihisz 
eljutott oda, hogy kilátásba he-
lyezte: ha minden így marad, 
megszakítja az együttműködést 
a kormányzattal, és távol tartja 
magát a holokauszt-emlékév hiva-
talos rendezvényeitől. Akkor pe-
dig az esélye is elveszett annak, 
hogy a vészkorszak hetvenedik 
évfordulóján méltóságteljesen, 
pártpolitikát és gyűlöletet félreté-
ve emlékezzünk mindannyian 
közös tragédiánkra. (A szerk.)

Csajozni Freuddal
Papp Sándor Zsigmond a li-
bakék szemű hölgyeken, az 
Eurobarométeren és 
Tarkovszkijon töpreng. e11

Minek a népszavazás?
Ma már nem lehet eredmé-
nyes referendumot tartani.
Lencsés Károly írása. e11

Vélemény
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Monetáris 
politika, ezúttal
a meglepetés
erejével
Bár a kamat kettessel, az 
euróárfolyam viszont minden
valószínűség szerint hármas-
sal kezdődik majd a jövőben
– ezt prognosztizálják a szak-
emberek. e10

Ki van bejelentve
a négymillió
forintért elvihető
furtai házba?
A Hortobágyi Nemzeti Park
területén lévő ház ugyan lakat-
lan és épp eladó, ám mégis-
csak bejelentkezett oda valaki. 
Vajon ki? Gőgös Zoltán ma en-
nek ered a nyomába. e6

SOKKOLT CAESAR 
FOTÓSOROZATA
Egy gyereket mentenek 
a szíriai Aleppóban. 
E kép is jelzi, milyen 
hangulatban kezdődik 
ma a szíriai polgárhá-
ború lezárására össze-
hívott békekonferencia. 
Ez előtt került napvilág-
ra több ezer kép, ame-
lyen brutálisan megkín-
zott emberek holttestei 
láthatók. e8
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A Mazsihisz már feltételekhez köti
a kormánnyal való együttműködést
O Hiába írtak levelet Schmidt Máriának a Sorsok Házával kapcsolatban.
O Randolph L. Braham a „hazafi ” történészeket támadja. Az ügy e4–5
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A DIÁKOK
ÉRTIK 
A HIMNUSZ
HANGULATÁT
Kultúra e17

Budapest Jól értesült cégek

Városligeti 
haszonbérlők

Utcaköveket gyűjt egy kormányellenes 
tüntető Kijevben, ahol kedden átmene-
tileg alábbhagytak az összecsapások 
a karhatalmi erők és magukat Európa-
pártinak nevező radikális ellenzékiek 
között. A véres utcai csatározásokban 
mintegy 1400 tüntető és közel negyven 
újságíró sebesült meg. A mérsékelt 
ellenzékiek ötszáz provokátort fogtak 
el, akiket arra kényszerítettek, hogy 

„szégyenmenetben” vonuljanak fel 
a kormányellenes tüntetések helyszínén, 
a Majdanon. A lapunknak nyilatkozó 
kijevi politológus, Volodimir Feszenko 
szerint hideg-polgárháború zajlik a 
kijevi belvárosban. Ugyanakkor a felmé-
rések szerint a lakosság jelentős része 
változatlanul a hivatalban lévő államfőt, 
Viktor Janukovicsot támogatja. e8
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Feszült tűzszünet Kijevben


