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szerint vezessem az „emberebb emberré és 
magyarabb magyarrá” válás útján.

A megbízatás, közösségépítés élménye: 
Hét évvel ezelőtt kihívásként és megtisztel-
tetésként éltem meg a cserkészszövetségünk 
15 éves születésnapja alkalmából megszer-
vezett emléktábor társparancsnokságát. Az 
egyedi tapasztalatok, emlékezetes pillana-
tok, élmények sokak számára felejthetetlen-
né tették a REGE-tábort, de hála Istennek en-
nél sokkal többet nyújtott: összehozta Erdély 
különböző régióinak fiataljait, alkalmat adva 
közös talentumaik felismerésére és fejleszté-
sére. Az a tábor megadta a lehetőséget egy-
más felfedezésére, erősségeink és gyengé-
ink felmérésére, a közösen végzett jó munka 
örömére, és végül egy álom megvalósításá-
ra. Hét év távlatából ma látom, hogy e tábor 
hozadékaként jutott ki először erdélyi cser-
készek csoportja a világtalálkozóra. Felfris-
sült lelkesedéssel indultak be régi és új csa-
patok, itt találkozott össze cserkészszövetsé-
günk jelenlegi vezetősége is, megalapozó-
dott a majdani vezetőképző törzs, és egyre 
több fiatalt kezdett érdekelni – a csapatban 
végzett munka mellett – szövetségünk sor-
sa is. Mindezek következményeként erősö-
dött, fejlődött a szövetségünk, megerősö-
dött és kibővült a vezetőképzésünk, gyara-
podott a tudásunk, és megtanultuk kiegészí-
teni egymás munkáját, pótolni egymás hiá-
nyosságait.
Ozsváth Judit: Hogyan látja, mennyire nyi-
tottak a mai fiatalok a cserkészet iránt? Mi-
ben különböznek társaiktól a cserkész gyer-
mekek és fiatalok?
Kasza	Tamás:	Úgy érzem, a cserkészet nem 
véletlenül a világ legnagyobb ifjúságnevelő 
mozgalma már közel száz éve. Most, ami-
kor iskoláinkban egyre inkább a tárgyi tu-
dásra helyeződik a hangsúly, és szinte teljes-
séggel kimarad a nevelés, nagyon fontos tár-
sadalmi feladatot kap a cserkészet. Minden 

szülő azt szeretné, ha gyermekei egészséges, 
teljes életet élő emberekké válnának – ebben 
nagyon hatékony segítséget nyújthat a kor-
osztályi kiscsoportokra, a játszva tanulásra 
és a pozitív vezetői példára hangsúlyt helye-
ző cserkészet.

A cserkészpedagógia alapjait olyan zseni-
álisan tette le az alapító Lord Baden-Powel 
of Gillwell, hogy az kiállta már az évszázad 
próbáját. A folyamatosan és rohamosan vál-
tozó világban a cserkészet alapjai és értékei 
ugyanazok maradnak, ám módszereit folya-
matosan az aktuális kor fiataljainak igénye 
szerint kell alakítani. Nálunk mindez eszköz 
a nevelésre, és a célt szolgálja, számukra pe-
dig egy új világ lehetősége.

Pedagógusok jelezték vissza, hogy a cser-
kész fiatalok sokkal aktívabbak, leleménye-
sebbek, kreatívabbak, illemtudóbbak, és 
sokkal nagyobb a magukkal szembeni és a 
közösségben, a közösségért vállalt felelős-
ségérzetük.

Minden kor fiatalja más, de egy dolog kö-
zös marad bennük: hihetetlenül kíváncsiak, 
és nagy az érdeklődésük az új iránt. Csak ezt 
kell ügyesen és leleményesen kihasználni, és 
szinte kivétel nélkül mindenki „becserkész-
hetővé” válik.
O. J.: Milyen cserkésztervei vannak helyi, 
illetve országos szinten?
K.	T.:	A világon nyolc magyar cserkészszö-
vetség dolgozik, melyeket a Magyar Cser-
készszövetségek Fóruma egyesít. A 21 éve 
tartó közös munka alatt segítettük egymás 
fejlődését, rengeteg képzést, tábort, prog-
ramot, kiadványt dolgoztunk ki, lehetősé-
get adva a cserkésztestvériség határtalan 
megélésének élményére is. Mindezek mel-
let megálmodtuk és útjára indítottuk a közös 
cserkész vezetőképzési folyamatot, és nem 
utolsósorban megalkottuk az Összmagyar 
Cserkész Stratégiát. Mint említettem, a je-
lenlegi Magyar Kormány elismeri a cserké-

szetnek a nevelés terén elért hatékony mun-
káját, és konkrét támogatásáról biztosított 
bennünket. Ilyen lehetőség (és felelősség) 
80 évvel ezelőtt adódott meg a magyar cser-
készetnek, Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész 
ideje alatt, amikor megbecsült helyet vívott 
ki a magyar cserkészet számára az akkori 
magyar társadalomban és világviszonylat-
ban is.

Erdélyben is az Összmagyar Cserkész 
Startégia mottója alapján szeretnénk eljárni, 
biztosítva minden magyar gyereknek a lehe-

tőséget, hogy találkozhasson a cserkészettel. 
Ennek a tervnek a megvalósítása kezdődik el 
ebben az – iskolai évvel megegyező – cser-
készévben. Ez nagy munkára hív bennünket, 
melyben előre látjuk a jó termést, de tudjuk, 
hogy a „szőlőmunkás” igen kevés. Ugyan-
akkor abban is biztosak vagyunk, hogy hit-
tel, munkával, kitartással és közös összefo-
gással, Isten kegyelméből akár csodákra is 
képes lehet az ember. A jövőben ezt a csodát 
szeretnénk megosztani az erdélyi magyar 
szülőkkel és az ő gyerekeikkel.

Klukon Edit zongoraművésznő el-
gondolása alapján, öt év előkészí-
tést követően érvényes építési en-
gedélyt kapott az Immaculata Ala-
pítvány a Köztéri Szobrok Emelé-
séért egy 3,63 méteres bronz szo-
bor felállítására a budai vár Dunára 
néző középkori pillérére. A szobor 
Mátyássy László csodálatos műve: 
Mária a gyermek Jézussal. A meg-
valósítást segíti elsősorban az ör-
mény származású Dávid Katalin 
művészettörténész, mariologus és 
Erdélyi Zsuzsanna, hazánk másik 
nagy asszonya, néprajztudós, folk-
lorista. A megvalósítást támogat-
ják egykori köztársasági elnöke-
ink, a  várkerület polgármestere, a 
vári építkezések kormánybiztosa 
és számos neves és névtelen adako-
zó, akik valamennyien úgy találták, 
hogy „Budapest népének, függetle-
nül attól, hogy ki mit vall, kiben hisz, ez a ve-
retes Mária szobor spirituális erőt sugároz, s 
az oly annyira vágyott belső nyugalom ígé-

retét hordozza. Nemcsak nekünk 
magyaroknak, hanem mindenki-
nek, aki hozzánk téved és föltekint 
a vár fokára. Fölragyog a magas-
ban az Anya alakja, a sajátja éppen 
úgy, mint az emberiségé.” (Erdélyi 
Zsuzsanna)

Kérünk mindenkit, különösen 
magyarörmény testvéreinket (a 
szerk.), támogassák e szép kezde-
ményezést, hogy reményeink sze-
rint ez év őszén már valóban álljon 
a szobor a vár fokán: Mária a gyer-
mek Jézussal!
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Kérjük az adományozókat, hogy 
címüket, adószámukat közöljék, 

mert az alapítvány csak így tudja kiállítani a 
megfelelő igazolásokat!

Immaculata Alapítvány 
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