
A külhoni magyarság hazaszeretetének és nemzeti összetartozásának, a 

határainkon túl élő honfitársaink magyar identitásuk erősítéséért és 

megőrzéséért, az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a felvidéki közösségek 

és hátrányos helyzetű gyermekek, kórházak hosszú évtizedeken át történő 

segítségnyújtásáért, kulturális és hitéleti értékmentő támogatásáért, 

magyarországi és határainkon túli iskolák és iskolás gyermekek rendszeres 

támogatásért, valamint az egyetemes magyar kultúra ápolásának kiemelt 

támogatásért a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésére javasoljuk 

Földes Istvánt, a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány elnökét. 

 

A Kárpát-medencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány Csoóri Sándor, 

Sára Sándor és a Duna TV támogatásával jött létre a teljes Kárpát-medencében 

élő hátrányos helyzetű emberek megsegítésére. A szervezet tevékenységének fő 

célja között szerepel a segítségnyújtás a Kárpát-medencében élő magyar 

lakosság, különösen a gyermekek magyarságtudatának, a nyelvnek, kultúrának 

megőrzéséhez, a magyar nyelven írott könyvek és sajtótermékek határon túlra 

történő eljuttatásának támogatása, a hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres 

támogatása, orvosi és kórházi kezeléseik anyagi fedezetének biztosítása, 

gyermekkórházak rendszeres támogatása gyógyszerekkel és egészségügyi 

felszerelésekkel, mozgáskorlátozottak számára szervezett rendezvények 

támogatása, valamint az elszegényedett, vagy árvíz sújtotta települések lakóinak 

megsegítése, elsősorban adományok gyűjtésével, és az összegyűjtött adományok 

eljuttatásával és elosztásával.  

Ennek az Alapítványnak a vezetését látja el immár 29. éve Földes István, aki 

Budapesten születtet, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Áldozatos 

munkásságát tizenhárom hazai és határainkon túli magyar város és kistelepülés 

Díszpolgári cím adományozásával ismerte el. Földes István a magyar közösségek 

és a jövő generációjának fáradhatatlan, kiemelt támogatásáért megkapta 

Nemesócsa Díszpolgára, Papolc Díszpolgára, Kommandó Díszpolgára, Kovászna 

Díszpolgára, Zágon Díszpolgára, Bölön Díszpolgára, Oroszhegy Díszpolgára, 

Korond Díszpolgára, Csíkszereda Díszpolgára, Beregdéda Díszpolgára, 

Magyarkanizsa Díszpolgára, Tápiószentmárton Díszpolgára címeket, 

Sepsiszentgyörgy Pro Urbe oklevelét és több miniszteri kitüntetést. A 

kitüntetések között megkapta a Csaba Királyfi emlékérmet Szűrös Mátyás és 

Kányádi Sándor Úr jelenlétével. 



Földes István 2006-ban vehette át személyesen Tőkés László református 

püspöktől a Bocskai-díjat, melyet a Bocskai család kriptájánál adtak át. Ezt a 

díjat Földes István mellett Wass Albert családjának is adományozták. Az erdélyi 

magyarságot szolgáló tevékenységéért megkapta a Magyar Köztársaság Arany 

Érdemkeresztje kitüntetést, megkapta a Budakeszi Reformátusok - Határainkon 

túl élő magyarok eméktemploma érdemérmet, és emlékérmet kapott II. János Pál 

pápától.  

Földes István a Pro Concordatia Populorum (Népek Közötti Egyetértésért) 

Nemzetközi Lovagrend romániai főprefektusának is kinevezték,és megkapta a 40 

országban tevékenykedő lovagrend koronával ékesített Becsületrend kitüntetését, 

a Kiskereszt szalaggal kitűntetést és a Nagykereszt csillaggal kitűntetést. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásáért, illetve összesen 57 

darab kopjafa adományozásáért - Az 56-os magyarok Vitézi Lovagrend 

kitüntetését is kiérdemelte és megkapta a Nemzetközi Rendrőrség (IPA) magyar 

szekciója által adományozott kitüntetést is. 

A hátrányos helyzetű emberekért végzett tevékenysége elismeréseként 2009-ben 

Miniszteri elismerő oklevelet kapott. 

Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke támogatásával Csaba Királyfi 

Emlékérmet alapított, amely elismerést a Kárpát-medencében Élő Magyarokért 

Közhasznú Alapítvány minden évben egy olyan személynek adományozza, aki 

az összmagyarságért kimagaslóan áldozatos munkát végez. 

Az elmúlt három évtizedben megszámlálhatatlan esetben szerveztett 

Magyarországon és határainkon túli színházakban, művelődési házakban 

jótékonysági koncertet, népszerűsítve ezzel a magyar zenei kultúrát, és 

szervezett, vagy támogatott olyan rendezvényeket, amely az egyetemes magyar 

kultúrát képviselve közösségépítő és identitáserősítő szerepet is betöltött. 

A magyarság emlékezetpolitikáját és a magyarságtudatot erősítve több mint száz 

esetben kopjafát, szobrokat adományozott településeknek, iskoláknak, közösségi 

és művelődési házaknak.  

Meggyőződésünk, hogy Földes István életútjával, több mint fél évszázados 

közéleti tevékenységével, közel három évtizedes alapítványi elnök-igazgatói 

munkájával példaértékű és példamutató, élenjáró tevékenységével kiérdemelte 

Magyarország Kormányának elismerését, mert azon kevés emberek egyike, aki 

önzetlenségével és munkabírásával hosszú évtizedeken át maradandó értéket 

teremtett a magyar közösségnek és a Kárpát-medencében élő teljes magyarság 

számára.  



Földes István széles körű, áldozatkész tevékenységének csak egy szeletét 

soroltuk fel, amely már önmagában is elismerésre méltó, de úgy véljük, a külhoni 

magyarság hazaszeretetének és nemzeti összetartozásának, a határainkon túl élő 

honfitársaink magyar identitásuk erősítéséért és megőrzéséért, az erdélyi, a 

vajdasági, a kárpátaljai és a felvidéki közösségek és hátrányos helyzetű 

gyermekek, kórházak hosszú évtizedeken át történő segítségnyújtásáért, 

kulturális és hitéleti értékmentő támogatásáért, magyarországi és határainkon túli 

iskolák és iskolás gyermekek rendszeres támogatásért, valamint az egyetemes 

magyar kultúra ápolásának kiemelt támogatásért méltó lett a Magyar Érdemrend 

Tisztikereszt kitüntetésre. Ezért tisztelettel kérjük a Magyarország Kormányát, és 

a díj odaítélésében illetékes Minisztériumot, hogy Földes Istvánt, a Kárpát-

medencében Élő Magyarokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány elnökét a fent 

felsorolt tevékenységéért 2019. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a 

nevezetett állami kitüntetésben részesítse. 

2019. január 15. 
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