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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi lesz a fóti Károlyi-kastély sorsa?" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Dr. Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi miniszter úrhoz . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A fóti Károlyi-kastély hazánk kiemelkedő kulturális értékei közé tartozik . Köztudott, hogy az
elmúlt rendszerben a kastélyban és a hozzá tartozó park területén állami gondozott gyermekek
nevelésére szolgáló intézményt létesítettek, Gyermekváros elnevezéssel. A Gyermekváros
kialakításával a park területén több, az intézmény működéséhez rendelt épület felépítésére is
sor került . Az egész objektum a Magyar Állam tulajdona mellett, jellegéből, illetve az ebből
örökölt helyzetből adódóan az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
kezelésében áll .

Ismeretes, hogy az elmúlt évtized során a kastély és a hozzá kapcsolódó intézményrendszer
helyzetében lényeges változások következtek be. A Gyermekváros jogutódja, a Károlyi István
Gyermekközpont tevékenységének mértéke lényegesen csökkent, az épületek egy részében
más intézmények nyertek elhelyezést, maga a kastély pedig mentesült a korábbi
gyermekgondozási funkciók alól .

A kialakult helyzet következtében e kiemelkedő értéket képező műemlék kastély sorsa egyre
inkább aggasztóvá válik. Gyakorlatilag már hosszú ideje nincs olyan „gazdája", mely a neves
Ybl-műemlék már időszerűvé vált felújításáról, állagának megóvásáról, illetve méltó
használatáról gondoskodna . A minisztérium e feladatok ellátását láthatóan nem vállalja, az
örökölt helyzet - értve ez alatt az objektum egészének jogi helyzetét, a még meglévő korábbi
funkcióknak, illetve az újabb intézményeknek a kastély jogi státusától való
szétválasztatlanságát - pedig nem teszi lehetővé a Károlyi-kastély sorsának megnyugtató
rendezését. Ilyen körülmények között a Károlyi család rendszerváltozás után hazatért tagja,
Károlyi László által alapított A Fóti Károlyiak Alapítvány sem tud - minden igyekezete
ellenére sem - a kastély helyzetén változtatni . Utóbb olyan hírek is felmerültek, hogy a
műemlék olyan privatizációjára kerülhetne sor, mely nem biztosít garanciát e komoly
kulturális érték megfelelő megőrzésére és méltó használatára .
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Úgy gondolom, a Károlyi-kastély különleges értéke, megmentése és a jövő nemzedékek
számára történő biztosítása, illetve mindezek fontossága nem kíván külön indokolást,
magyarázatot. A kastély nem csak Fót, hanem az egész ország számára pótolhatatlan érték .

Az előadottakra tekintettel kérdezem Miniszter Urat, mit tesz a tárca, illetve a kormány e
neves műemlék megőrzésének és méltó használata elősegítésének érdekében. Mi lesz a fóti
Károlyi-kastély sorsa?
Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2003 . december 12 .
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