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Cselekedve, tapasztalva tanulnak
A jubiláló Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetőjével beszélgettünk
• Több mint száz

Bálint Lajos Lórántot a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki

éve létezik már cserkészet a világ szinte
minden szegletében.
A Romániai Magyar
Cserkészszövetség
jubileumi évet ünnepel
2020-ban, ám a járványidőszak nagyban
felülírta a méltó megemlékezést. A szövetség vezetője, Bálint
Lajos Lóránt úgy érzi,
hogy a számára idén
adományozott legmagasabb magyar állami
kitüntetés a szervezet
három évtizedes fennállásának is szól, és
azoknak, akik fáradhatatlanul vezették azt.
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hibájukból tanulni, és következő alkalommal már jobban odafigyeltek.
A közös munkamegosztásban és
őrködésben egyaránt mindenkinek
szerepe van” – számolt be.

Falak között nem megy
„Harmincéves fennállásunk ünnepére könyv- és dokumentumfi lm-bemutatóval készültünk, ezek elmaradtak.
Gyergyószárhegyen emlékműavatásra kellett volna sor kerüljön, amely
szintén elnapolódott. Az ezerfős
nagytáborunkról ugyancsak le kellett mondanunk” – sorolta fájdalmasan. A csapatok közül ugyan kisebb
számban, de néhányan bevállalták
és tudtak szervezni kisebb táborokat
a természetben. Vezetőségi és szervezeti szinten is meglátszik, hogy
nem tudnak a korábbi évek megszokott intenzitásával tevékenykedni.
„Számunkra, akiknek a természet
az elsődleges, a falak közé szorított
tevékenység igazán nagy érvágást
jelent” – vallotta be.
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cserkészet vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely
politikamentes, illetve felekezeti és faji megkülönböztetés nélkül bárki számára elérhető. Egyetlen kitétel van: legyen vallásos a
csatlakozni szándékozó. A hármas
eszme – Isten, haza, embertárs –
szolgálatában nevelnek fi atalokat. A
világifjúsági szervezet még 1907-ben
alakult egy brit katonatiszt irányításával, jelenleg pedig mindössze hét
országban nincs hivatalosan bejegyzett cserkészet. Magyarországon is
viszonylag korán, 1912-ben jegyezték be az első cserkészszövetséget.
„A pedagógusok is rájöttek, hogy a
cselekedve tanulás által sokkal több
gyakorlati tudást lehet elsajátítani a
cserkészet által, szemben az iskolai
oktatással” – mesélte a Romániai
Magyar Cserkészszövetség elnöke,
Bálint Lajos Lóránt. A kommunista

Elismerés
rendszerben a pionírok vették át a
helyüket, de mivel az istenlét tagadása nem egyezett a hármas céllal,
így nem lehettek méltó örökösei a
szervezetnek.

példával jár a többiek előtt. Az őrsök
alkotják a csapatokat, a csapatok öszszessége pedig a szövetséget jelenti.
A »Mondd el, és elfelejtem, mutasd
meg, és megjegyzem, engedd, hogy
csináljam, és megtanulom« jelmondat köré épített szervezet táborokat,
Gyergyói gyökerek
kirándulásokat, portyákat szervez.
A Romániai Magyar Cserkészszövet- Ezeken a népi kultúra ápolása (népség (RMCSSZ) 1990-ben alakult meg, mesék, balladák, népdalok), a terGyergyószárhegyen a ferences kolos- mészet szépségének megóvása és a
torban írták alá az alapító okiratot. környezet megismerése kap szerepet.
„A romániai magyarság körében az A szabályzat szerint intézményes
első és talán legnagyobb ifj úságneve- háttérrel (felekezet, iskola) kell renlő mozgalom vagyunk. Jelenleg több delkezzen a csapat, manapság telemint 2500 aktív tagot számlálunk, de pülésileg akár több csapat is tagja
a cserkészetben valaha megfordul- lehet a szövetségnek. Az RMCSSZ betak száma ennél jóval magasabb” – jegyzett székhelye Csíkszeredában
tudatta az elnök. Kiscsoportos rend- van, az épületet a református egyház
szer alapján működik a szervezet: a biztosította számukra, Magyarország
6–8 fős csoportokat – őrsöket – egy kormányának támogatásával pedig
tapasztaltabb cserkész vezeti, aki jó sikerült felújítani az ingatlant.

Engedd, hogy csináljam, és megtanulom. Kreatív
megoldásokat tanulnak a gyerekek már egész fiatal korban

Többet ad
A harminc éve cserkészettel foglalkozó vezető elmondása szerint a cserkészet több tízezer fi atal életébe csöppentett egy kevéssel több tudást,
mint amit az iskolai padból elsajátítottak. „Öröm olyan emberekkel
találkozni, akik büszkék arra, hogy
korábban cserkészként tanulták meg
például a csomózást ahelyett, hogy
fadarabokat szegeltek volna össze.
Olyan gyakorlati dolgokat lehet elsajátítani akár tűzrakás, sátor- és alvóhelykészítés terén, amiket saját maga
bármikor el tud készíteni” – vázolta.

A szépérzéket és kreatív gondolkodást előtérbe helyező felfogás mellett
arra próbálják ránevelni a fi atalokat,
hogy a legkevesebb holmiból akár
több napig is kényelmesen tudják

A szövetség köreiből már többen is részesültek különféle kitüntetésekben.
Idén Bálint Lajos Lórántot meglepetésként érte, hogy őt terjesztették fel a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének vá-

A járványhelyzet miatt a cserkészcsapatok
többsége nem tudta megtartani idei programjait

érezni magukat a természetben. A
kiscserkészeknek négynapos állótábort szerveznek épületben, a cserkész korosztály pedig sátortáborokba
megy hálózsákkal és földön alvással.
A felfedező vándor korosztály már
saját fekvő- és szálláshelyet, úgynevezett bivakot készít. „Ezekre rá kell
vezetni őket a rendszeres foglalkozások alatt. Saját gyerekeimmel is
előfordult, hogy rosszul építették fel
a sátrat és az beázott. Ez nem gond,
de legalább volt lehetőségük a saját

rományosaként. „Aktív részvételemért
és a vezetőképzés különböző fokozatainak megszervezésében nyújtott
munkámért díjaztak engem. De úgy
érzem, ez a magyar állami kitüntetés a
szövetség harmincéves fennállásának
is szól, és azoknak az embereknek,
akik évek hosszú során fáradhatatlanul vezették a szervezetet” – fogalmazott. A cserkészet mint életforma
számára elengedhetetlen, a következő
cserkészgenerációk kinevelését pedig
ugyanúgy hivatásaként kezeli.

