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UNICEF- nagykövet háromszéki gyökerekkel
Reménysugár rászoruló gyerekeknek

Földes István nevét Háromszék szinte majd minden településén ismerik. De nemcsak, hiszen
Duna Pisti- így becézik ismerősei- az egész Székelyföldön, Erdélyben, de akár Moldván is
otthonosan mozog. S ezzel a kört még nem zártuk be, ugyanis ha teljességre törekszünk, a
Kárpát- medence minden tájegységét fel kell sorolnunk, hiszen az általa gyűjtött adományok
mindenhová eljutottak. A Kárpát-medencében Élő magyarokért Kiemelten Közhasznú
Alapítvány elnökeként húsz éve szervezi a karitatív munkát, melynek eredményeként sok ezer
rászoruló részesült támogatásban. Magyarok és más nemzetiségűek, fiatalok, idősek egyaránt,
de főképp gyerekek. Ez irányú munkája elismeréseképpen nemrég felkérést kapott: legyen az
UNICEF nagykövete. Ennek kapcsán intéztük hozzá kérdéseinket.
Milyen szempontok szerint választanak ki egy-egy települést ahova segélyt juttatnak el?
-

ismerjük az országokat, településeket, tudjuk, melyek az igazán hátrányos helyzetűek.
Azt is tudjuk, épp milyen segítséget tudunk szállítani, így a konkrét szükségletek
szempontja szerint tudjuk elosztani a támogatásokat. Persze, konzultálunk különböző
intézményekkel is, hiszen ők is jól tudják, hol, mire van szükség. Különös figyelmet
szenteltünk például az árvíz sújtotta településeknek.
„ Földes István életének és sorsának alakulása, valamint az általa vezetett Alapítvány
tevékenysége szorosan összeforrt, mondhatni leképezi a Kárpát-medencében élő
magyarság sorsát” – hangzott el a tavalyi év végén Kismarján, Földes István
laudációjában, a Bocskai-díj átadása alakalmával.
Háromszéki családból származik, édesapja Papolcról vándorolt ki Magyarországra. István
Budapesten született. Nem felejtette el származási helyét, az 1989-es forradalom után
azonnal megkezdte a segélyek szállítását Erdélybe. Orvosokat, gyógyszert, élelmiszert
juttatott el előbb Temesvárra, majd egyre több településre. Tevékenysége az egész Kárpátmedencére kiterjed, az évek során sokszáz-millió forint értékű adományt juttatott a
rászorulóknak.
Elismerésként tucatnyi település díszpolgárává avatták.
Háromszéken Kovászna, Papolc, Zágon, Kommandó, Bölön tüntette ki ezzel a címmel, de
ugyanezt a titulust kapta Oroszhegy, Korond, Csíkszereda, Tápiószentmárton, Beregdéda,
Magyarkanizsa önkormányzata részéről. Tevékenysége megbecsüléseként tüntették ki a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, a szalaggal ékesített középkereszt,
csillaggal ékesített nagykereszt,megkapta a koronával ékesített becsületrendet. 2006-ban
Bocskai-díjat kapott személyesen Tőkés László püspöktől, kitüntette az 1956-os Vitézi
Lovagrend; ő a Pro Concordatia Populorum Lovagrend romániai főprefektusa.

Pénzt nem adnak senkinek
-

A segélyek változatossága igen nagy. Honnan gyűjtik össze ezeket az
adományokat?
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Különböző országokból gyűjtünk. Olyan nagyvállalatokkal van kapcsolatunk, mint
például a Richter Gedeon. Ezektől a Kárpát-medencei Magyarokért Kiemelten
Közhasznú Alapítvány veszi át a felajánlott adományt, és juttatja el a rászorulóknak.
Karitatív munkája során nagy hangsúlyt fektetnek a rászoruló betegek
megsegítésére. Az UNICEF nagyköveti cím tágabb lehetőségeket nyújt ezen a
téren?

-

Az UNICEF-en belül olyan lehetőségek vannak, melyek százszorosan meghaladják
eddigi kereteinket, oda fogunk férni olyan forrásokhoz is, melyek eddig nem álltak
rendelkezésünkre. Akár arra is képesek lehetünk, hogy a Kárpát-medencén kívülre
terjesszük tevékenységünket, közvetve még több rászoruló gyermeken segíthessünk.

-

Soha senkit nem támogattak pénzzel…

-

Így van, pénzt nem adunk. Inkább megvásárolunk mindent, így biztosabbak lehetünk
abban, hogy tényleg a rászorulókhoz, gyerekekhez jut a segély. Ha odaadok egy tanár
bácsinak pénzt, hogy vegyen öt televíziót, lehet, hogy az ötből csak kettő lesz. Ha a
tévét adom oda, akkor biztosabb, hogy azokat tényleg a gyerekek fogják élvezni.
Mindent elviszünk a helyszínre. Ezt a fáradságot sokan nem veszik maguknak, a
segélyt lerakják egy helyre, így tűnik el számos dolog.

Ötszáz gyereket táboroztatnak
-

Milyen terveket szőnek az idénre?

-

Több százmillió forint értékben akarunk támogatást adni a Kárpát-medence rászoruló
gyerekeinek. Az előző évekhez hasonlóan hátrányos helyzetű gyerekeket kívánunk
ingyen táboroztatni. Ez évente 300-500 gyereket jelent, kísérőkkel együtt, különböző
magyarországi táborokban, teljes ellátással. Legutóbb épp bölöni gyerekeket
táboroztatunk. Ruhaneműk, gyógyszerek, mentők-és tűzoltóautók mellett a
gyerekeknek tanszereket, iskolai-felszerelést próbálunk eljuttatni. Továbbra is
támogatjuk az orvosi kezelésre szoruló hátrányos helyzetű gyerekek külföldi
kezelését. Nemcsak magyarokat, lehetnek romák, románok, vagy mások, a cél
ugyanaz: támogatást nyújtani nekik. Anélkül, hogy kérdeztük volna, nyilvánvaló, hogy
az UNICEF nagyköveti tisztség újabb feladatokat ró Földes Istvánra, lehetővé teszi
számára a sokkal szélesebb körű karitatív munkát. Mi is sok sikert kívánunk hozzá,
hiszen Háromszéken, az egész Kárpát-medencében gyerekek százezrei szorulnak rá a
különféle segélyekre, támogatásokra.
Az UNICEF a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete, mely 160 országban
van jelen programjával. Mindenhol, ahol háborúk, természeti katasztrófák, éhség
vagy járványok fenyegetik a gyerekeket, ahol nincs egészséges ivóvíz és
hiányoznak a tanulás legelemibb feltételei, ahol a gyerekek emberhez méltatlan
körülmények között élnek. Csaknem hat évtizedes munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy mára a világon egyezménybe foglalták a gyermekek jogait, a kisgyerekek
90%-át beiskolázzák, évente 2 és fél millió kisgyerek életét sikerül megmenteni
védőoltásokkal, megfelelő orvosi ellátással, 20 millióval többen jutnak egészséges
ivóvízhez. Az UNICEF évente 1,5 milliárd dollárt költ a gyerekek egészségügyi
ellátásra, táplálásukra, iskoláztatásukra, kizsákmányolástól, erőszaktól való
védelmükre. Programjait kizárólag önkéntes hozzájárulásokból finanszírozza.

