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Gróf Károlyi László 1931-ben született a fóti Károlyi kastélyban.
A honfoglalásig visszavezethető legősibb nemesi család fő ágának
Károlyi László az utolsó éLő tagja, aki idén tölti be (bízunk benne
további jó egészséqben) 80. életévét.
Tizenhárom évesen, 1,944. október 15-én kényszerült hazája
elhagyására. 50 évnyi emigráció után 1995-ben tért vissza volt fóti
otthonába, aho} a kastéIy egy lakosztályát bérli.
A hazája felemelkedéséértma is ,,kurucosan" harcoló gróf úr néha
nagyobb kihívások előtt á]-1 itthon, mint az emigráció évtizedei
alatt összesen. De a humora, a jövőben vetett hite és optimizmusa
Ieqyőzi a néha-néhaelőjövő szomorú pillanataít.
A nemesi küldetést. - amely igy szőL: az értékeketmegőrizni,
gyarapítani és továbbadni - ma nehéz megvalósítani.
Károlyi László és hitvese e célból hozta 1étre a Fóti Károlyiak
Alapitványt: hogy ami még menthető a család kulturális örökségéből,
megmaradjon a jövő nemzedékei számára.
Saját erőből létrehozott galériájuk és a szalon számta]_an kü]földi
és hazai, diplomáciai és társada]_mi kör találkozóhelyévé vá]_t .
Károlyi László e találkozókon, a gyakori felkérés kapcsán elmondott
beszédeiben és a médiában mindig nyiltan kiáll és szót emel a magyar
történelmi igazságtételért, a magyar holokauszt áldozataiért. Az
1945 után elűzött, börtönökbe,
munkatáborokba elhurco]_t, odaveszett
vagy fé]_ho}tan hazatért magyar családokért, az elmúlt rendszer
kárvallottjaiért és a bűnösök fe]-e]_ősségre vonásáért.
A nemrég bemutatott, róla szó]ó dokurnentumfilmbőI megismerhettük
kalandos életútját, hitvallását.
Fót méltán lehet büszke aTTaI hogy a település társadalmi,
gazdasági és kulturális
életét meghatározó Károlyi
csa]-ád
leszármazottja, nagykárolyi gróf Károlyi LászLó közöttünk é1 és
qazdag, nyílt személyiségével,fóti 1okálpatriotizmusával ma is
erősíti Fót sze]_lemi, társadalmi és kulturális életét.
Nemzetépitő munkáját tisztelett,e]_ köszönjük.
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DáInoky Kenyeres Erzsébet

Gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony több erdélyi nemesi
(Bethlen. Rhédey, !üesse}ényi, Toldalagi) csaIád 1eszármazottja.
Bajorors zágban szüfetett, történelmi viharok sújtotta időben.
Édesanyja MaqyarországrőL menekült, édesapját a nehéz börtönévek
után 11 éves korában Iátta először. Erzsébet asszony Bécsben, majd
Londonban élt, amíq meg nem ismerte László grófot és haza nem tért
vele a fóti kastélyba.
A grófnő közel 10 évig a Károlyi Ist,ván Gyermekközpont
patrónusaként segitette az áIlami qondozott gyermekek életét.
Károlyi Erzsébet hatalmas energiáva1, rengeteq önzetlen munkával
szervez rendszeresen jótékony céIú bálokat/ operaelőadásokat,
nemzetközi taláIkozókat, advenii vásárokat, viszi Fót jó hírét. Hol
az állami gondozott gyermekekért, hol a kastélykert megmentéséért,
ho1 az Idősek Átmeneti Otthona megmaradásáért, ho} a szociá]-isan
rászoruló emberek megseqítéséértmozgósítja kapcsolatait, segíti
e]ődeihez hasonlóan - az egyházi, oktatási és szociális intézmények
munkáj

át.

Férjével együtt gyakran fogad diákcsoportokatl nyu9díjas
kirándu]_ókat, művészeket, érdeklődő fiatalokat, akiknek meggyőző
erővel mondja el, miért, érdemes küzdeni és a célokat nem föladni.
Folyamatosan dolgozik nemzeti értékeink megmentéséért,a fóti
Károlyi kastély, a park és a tárgyi orokség méltó rendbetételéért.
Férjéhezhasonlóan nyíltan vállalja értékrendjéta média qyakori
szereplőjeként is. A nyugati, jóléti társada]-omban töIt,ött életét
már egyáltalán nem sírja vissza, mert tudja, hogy Magyarországon és
itt,
Fóton van miss ziőja. Ezért is szivesen hívja baráti
Károlyi Erzsébet qrőfnő közvetlen
tatálkozókra a fótiakat.
természetéveI, suqárzó szeretetéve]-, áz afázattal végzett karitatív
munkájával és qazd,aq kulturá]is tevékenységévetméltán megérdemli a
Fót Díszpolgára Cimet.
Károtyi LászLó és Erzsébet asszony élete példakéntáI1 elŐttünk,
szép feladatunk, hogy méItók legyünk hrozzájuk...

