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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Kinek kell a Fóti Gyermekváros kastélya?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ahogy az EU-s pénzekre, a földekre, a magánnyugdíj-pénztárakra, a Balatonra, a trafikokra, úgy 
Önök a Fóti Gyermekvárosra is rátették a kezüket. Két kereszténydemokrata képviselő 
törvényjavaslata állami földeket biztosítana Fót környékén a sajtóhírek szerint Kövér László-közeli 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat részére. A gyerekeknek azonban menniük kell, mindenkit 
kiköltöztetnek a Fóti Gyermekközpontból. Micsoda kereszténydemokrata cselekedet!

Miniszter Úr! Ez az intézmény 1958 óta fogadja a hátrányos helyzetű gyermekeket. Még az előző 
rendszer sem tette rá a kezét a szegény gyerekek otthonára, ellenben Önökkel. Az egyik írásbeli 
kérdésemre Önök azt a cinikus választ adták, hogy a gyerekeknek azért kell menniük, mert nincs jó 
helyük a - idézem - “településen kívül, régi, romos kastélyparkokban”. Hát milyen ordító hazugság 
ez? A központ Fót közepén, a városháza közelében van, a gyerekek a mi kormányunk idején uniós 
forrásból kialakított családias lakásotthonokban élnek. Mi akkor is hazafiak voltunk, tettük a 
dolgunkat és most is hazafiként, európai magyarként kérem számon Önöket. Én az utóbbi hetekben 
személyesen meglátogattam a gyermekváros lakóit. Javaslom, hogy tegye meg Ön is. Az a félelem, 
az a bizonytalanság, az az elhagyatottság, amit a szemekben láttam, pontosan rámutatott, hogy 
Önök mekkora aljasságot csinálnak éppen. Reménykedjenek benne, hogy nem létezik menny és 
pokol, mert nem kérdés, hogy melyikbe fognak kerülni.

Fónagy János, a Nemzeti Vagyon Kezeléséért felelős tárca miniszter-helyettese végül szintén egy 
írásbeli kérdésre adott válaszban elszólta magát. Beismerte, hogy a fóti gyermekváros kastélyát a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt adhatja majd el. Önök pénzért árulnak el ártatlan gyerekeket, 
pénzért árulják el ezt az országot ismét. Csak azt kérdezném: melyik fideszesnek tetszett meg a Fóti



Gyermekközpont kastélya?
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