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Programajánló

Cserkészként Csíksomlyón Balti Olimpiai 
Dzsembori

Creative
  Mornings
Budapest

Konferenciák
      2014 ősz

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 104-es Ady 
Endre Cserkészcsapata szeretettel meghív min-
denkit, hogy a Csíksomlyói Bú-
csún együtt, cserkészekként ve-
gyünk részt. A 2015-ös év több 
szempontból is kiemelkedő, mi-
vel a Csíksomlyói Kegytemplom 
és Kolostor a Szűz Mária-szobor 
alkotásának ötszáz éves évfor-
dulója alkalmából jubileumi Má-
ria-évet hirdet a kegyhelyen, és 
25 évvel ezelőtt tartotta az RM-
CSSZ az első, alakuló gyűlését 
május 14 és 25 között. A szerve-
zők egész hétvégés programmal 
készülnek a résztvevőknek.

Nem jutottál be a japán dzsembori csapatba? Nem en-
gedheted meg magadnak, hogy 9000 kilométert re-
pülj? Szeretnél külföldi cserkészekkel táborozni? Mindig 
is meg akartad kóstolni a seliankát? Te vagy az őrsöd 
olimpikonja? Még nem tudod, hogy mit csinálj június-
ban? Gyere velünk a Balti Olimpiai Dzsemborira! Ha 
már a japán dzsembori előtt szeretnél a nemzetközi 
cserkészetre hangolódni, akkor is szívesen látunk!
A tábor helye és ideje: 
Észtország, Tagametsa, 2015. Július 14-19. 
Részvételi díj: 120 euró+útiköltség+előprogram
Korosztály: 14-18 éves korig résztvevőnek, 18 év fe-
lett pedig IST-ként vagy őrsveze-
tőként csatlakozhatsz.
Jelentkezési határidő: 
2014. November 13.
Jelentkezés: 
baltidzsembori@cser-
kesz.hu
A tábor hivatalos nyel-
ve az angol. További kér-
désekkel bátran fordulj a 
magyar csapat vezetőihez!

A CreativeMornings minden hónapban egy péntek reg-
gel felnyitja a csipás szemeket! Nincs is jobb, mint egy 
álmos péntek reggelen, egy finom kávéba kapaszkodva 
érdekes előadást hall-
gatni. A CreativeMor-
nings minden hónap-
ban szervez egy péntek 
reggelt az Ötkertben, 
amire olyan személye-
ket hívnak meg, akik-
re érdemes odafigyel-
ni. Előzetes regisztráció 
fejében a vendégük 

vagy korlátlan meny-
nyiségű kávéra és 
egy kis reggelire. Érdemes figyelni, me-
lyik hónapban kik adnak elő, lájkoljátok a 
rendezvény facebook oldalát, hogy ne maradjatok 

le egyetlen kreatív napindításról sem. https://www.
facebook.com/CreativeMorningsBudapest/info

Ne feledjétek, hogy november a konferenciák hónap-
ja! November 14-16 között VK konferencia lesz, melyre 
várunk minden vk-ban dolgozó kiképzőt, november 21-
22-én pedig várunk minden vezetőt az Indabára!

Érkezés: 2015. május 22., péntek
A szállás péntektől vasárnapig biztosított. Egyszeri 

(szombat esti) meleg vacsorát biztosítanak. 
Lesz flashmob, Közös virrasztás, keresztút, 
napfelkelte a nyeregben. Amennyiben tud-
tok, hozzatok csapatzászlót és persze egyen-
ruhát is!
Részvételi díj: 35 lej (kb. 2500 Ft), mely ma-
gában foglalja a szállást, szombati vacsorát.
Jelentkezés: intercom@cserkesz.hu
Jelentkezési határidő: 2015. január 25. 
23:59
További információ: 104@rmcssz.ro
A befutott jelentkezéseket egyszerre továb-
bítjuk a szervezők felé, így kérlek ne késle-
kedjetek!
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Alkohol vs. nevelés
VL  Szerinted lehet vagy kell-e 
kulturált alkoholfogyasztásra 
nevelni? 
Huszár András csst. (217.)  Magyarorszá-
gon az alkoholfogyasztás viszonylag 
természetes dolog, és már fiatal kor-
ban meg lehet ismerkedni az alko-
hollal. Természetesen nem mindegy, 

hogy erre ki vesz rá; a korosztályod és akkor végigkós-
toltok mindenféle kerítésszaggatót vagy egy idősebb 
vezető , egy olyan személy, aki hiteles, akiben megbí-
zol. Ha egy ilyen ember kíséri végig figyelemmel, hogy 
ebből ne legyen lerészegedés vagy még rosszabb eset-
ben alkoholizmus, akkor meg lehet tanulni a bor, az al-
kohol kulturált élvezetét.

VL  A fiatalok nagy része elég korán találkozik 
már az alkohollal, bőven 18 éves koruk előtt. 
Mit gondolsz, mikor kell bekapcsolódnia az őrs-
vezetőnek? Kell már 18 éves koruk előtt foglal-
kozni ezzel a kérdéssel?
Andris  A törvényi előírások szerint 18 éves kor alatt 
nem lehet alkoholt vásárolni, de tény, hogy már jóval 
korábban találkoznak a fiatalok a különféle italokkal. 
Ha az őrsvezető kellő figyelemmel kíséri vezetettjeit, 
akkor a kezdetektől fogva tudja kontrollálni. Tehát igen, 
a kezdetektől fogva jelen kell lennie az őrsvezetőnek. 
Persze, ez nem azt jelenti, hogy forszírozni kéne a kö-
zös ivást, ezt azért ráér későbbre hagyni.

VL  Tudsz olyan programot mondani, ahol kultu-
rált keretek között lehet alkoholt fogyasztani?
Andris  Vándor korosztályi vezetőknek javaslom a bor-
kóstolókat, ahová mindenki hoz egy bort. Egy-egy szto-
rit mesélünk a borról, és a résztvevőknek ki kell találni, 
hogy melyikünkhöz melyik bor tartozik. Amelyiket kita-
lálták, abból lehet inni, amikor megbontunk egy üve-
get, beszélgetünk kicsit magáról a borról is. Két-három 
pohár bor után, már eléggé megered az ember nyelve 
és kötetlen lesz a hangulat. Úgy gondolom, ez például 
egy kulturált közege lehet a borfogyasztásnak. Ha azt 

tűzzük ki célul, hogy megkóstoljunk háromféle bort, ak-
kor nem az lesz a célunk, hogy berúgjunk, hanem, hogy 
kicsit szélesítsük a látókörünk, bővítsük a borról való 
tudásunk. A bor szerves része a magyar kultúrának, így 
ápolnunk kell a borkultúrát. 

A lengyel cserkésztörvényben benne van, hogy a cser-
kész egyáltalán nem iszik. Én ezt nagyon szigorú sza-
bályozásnak tartom. És vissza is üthet: ha nem talál-
koznak egy kontrollált és kulturált közegben az alko-
hollal, könnyebben átesnek a ló túloldalára. Sajnos 
voltam már olyan nemzetközi cserkészrendezvényen, 

A hónap témája

CserkéSzájjal

ahol a részeg lengyel cserkészek teljesen tönkretették 
a díszletet. Persze lehet, hogy ez sztereotípia, de való-
színűleg ők nem tanul-
ták meg az alkoholfo-
gyasztás határait.

VL  Szerinted ho-
gyan ismerhetjük 
meg a saját határa-
inkat? Kell egy-két 
olyan sztori, amikor 
túlmegyünk ezeken 
a határokon?
Andris  Kell egy ilyen 
sztori, hogy megtud-
jam, mik a határaim, 
mit bírok még, mitől leszek rosszul. Bár anélkül is jól 
el lehet lenni, hogy találkozott volna az illető ezekkel 
a határokkal. Én tudom magamról, hogy mi az, ami-
re még jól reagálok, és meddig mehetek el. Ehhez nem 
a cserkészet a megfelelő közeg, nem tudok elképzelni 
egy olyan portyát, ahol saját határaink megismerése a 
kitűzött cél.

VL  Milyen cserkészprogramokon tartod elkép-
zelhetőnek az alkoholfogyasztást?

Andris  Csak 18+-os 
programokon. Kez-
detben nem ma-
gával az alkohollal, 
hanem inkább az 
egésznek a kultúrá-
jával kell megismer-
kedni. Ellátogatni 
például egy pincébe, 
megnézni a készítés 
folyamatát, vagy 
egy pezsgőgyár-
ba, sörgyárba, ahol 
akár kóstolni is le-

het, és végigkísérni a készítés folyamatát. Fontos, hogy 
lássák a cserkészeink, mi kell egy minőségi alkohol el-
készítéséhez, hogy az bizony pénzbe kerül. Ha látnak a 
boltban egy 300 forintos bort, akkor kezdjenek el gon-
dolkodni, hogy ott valami nem stimmel, mert már csak 
a palack, a címke meg a dugó is többe kellene, hogy 
kerüljön. 

VL  Feladata-e a vezetőnek, hogy kulturált alko-
hol-fogyasztásra nevelje a vezetettjeit?
Solymosi Balázs, Balu cst. (205.)  A család, az iskola és 
a templom a társunk a nevelésben. Ha a vezetők 
egyeztetnek a szülőkkel, akkor igen. Ha a szülők ezt 
családi ügynek tartják, akkor nem. Tehát feladatunk, 
de nem erőszakoskodunk azért, hogy mi tehessük 
meg.

VL  Ha igen, mikor kell ezt elkezdeni?
Balu  13-15 évesen már járnak sörözni. Tehát ne 
legyünk a vonat után futók! A kósza kor elejétől 
fontos ez a terület!

VL  Beülünk-e valahova egyenruhában alkohol 
fogyasztani?
Balu  Beülhetünk-e? Igen. Miért viselkednénk 
máshogy egyenruhában, mint egyenruha nélkül? 
Nem cserkészek vagyunk minden percünkben? 
Igen, nyugodtan, az is példa, hogy nem berúgunk, 
hanem értelmes és kulturált módon is lehet alkoholt 
fogyasztani.

VL  Van-e olyan cserkészprogram, ahol lehet alko-
holt fogyasztani?
Balu  Bárhol lehet, ha a szülők elvárásaival nem 
ütközik; más szabály nem tiltja (pl. TáSz; törvény - 
nyilvános helyen nem szabad alkoholt fogyasztani, 
18 év alattit nem szolgálnak ki alkohollal; a rendez-
vény szervezői nem tiltják, stb.); felelősséggel tudjuk 
megtenni; nem vagyunk egy programon vezetők (pl. 
egy portyán nem, mert a vezető felelős a rábízotta-
kért; egy őrsgyűlés után igen) és szükséges, és nem 
pótlék.

Szövetségi álláspont

6 7Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



Interjú

Bor, mámor,
felvilágosodás
Ungváry Krisztián cst. (293.) történészként is-
mert, de gyakorlott borász is. A VL a borkultúra 
hazai állapotáról kérdezte.

A

írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.) hogy milyen borokkal 
ismerkednek saját 
csapatában. Kriszti-
án húsz éve foglal-
kozik szőlővel, az-
előtt borkritikákat írt, 
még korábban pedig 
Svájcban volt ösztön-
díjas, ahol a család 
egyik Bázelben élő 
ismerőse, egy por-
tugál borkereskedő 
avatta be a borké-
szítés rejtelmeibe. 
Krisztián akkoriban, 
a 90-es évek elején 
a közeli Freiburgban kutatott a II. világháború történé-
seiről. Közben többször találkozott ismerősével, akivel 
meglátogatták a kéthetes bázeli borvásárt. Alkalman-
ként húszféle bort kóstolt, míg a végére kétszáznyolc-
van fajtával került ismeretségbe. Ugye hogy kell ész az 
iváshoz? Ezekkel a külföldi borokkal szemben a hazaiak 
lesújtó színvonala elgondolkodtatta őt: a magyar ter-
melők jelentős része nem tudja kihasználni azokat a 

lehetőségeket sem, amelyekkel ren-
delkezik.

Ungváry Krisztián  Ha száz százalék-
nak vesszük a kihozható maximu-
mot, akkor ehhez képest csak húsz 
százalékot hoznak ki a szőlőből a 
termelők. Naivan úgy okoskodtam, 
ha én elérem a harmincat, akkor az 
már ötven százalékos növekedést 
jelent. 1995-96-ban gondoltam 
arra, hogy én is megpróbálok bort 
készíteni. 1997-ben megvettem az 
első szőlőt Tokaj-Hegyalján, Olasz-
liszka közelében a Vayi-dűlőben. 
800 négyszögölnyi területet. 

bor kultúrtörténetünk kezdete óta meghatáro-
zó szerepet tölt be az emberiség életében. Görög 
és római istenek: Dionüszosz, Bacchus, a bor és 

a mámor. Az Ószövetség szerint Noé az özönvíz után 
szőlőt ültetett, hogy bort készítsen, ahogy a sumér Gil-
games-eposzban is erre a tanácsra bukkanunk az álta-
luk emlékezett özönvíz után. Babiloni táblákon, egyip-
tomi papiruszokon már gyógyszerként emlegetik az ak-
kori írástudók a borból készült kenőcsöket. Az Ókorban 
szinte víz helyett fogyasztották a fűszernövényekkel 
ízesített borokat. 

Lehet szeretni és nem szeretni, de a bort mindig lesz, 
aki elfogyassza. Ha szerencséje van a tinédzsernek, 
a tűzkeresztséget egy olyan felnőttel éli át, aki szem 
előtt tartja a minőség elsőségét a mennyiséggel szem-
ben. Ilyen felnőtt cserkészvezető a történész Ungváry 
Krisztián, aki borászként egészen biztos lehet abban, 

VL  A szakmai leírásokban említett kitűnő 
adottságokkal rendelkező dűlőről nevezted el 
a Vayi Pincészetet. A boraid közül Károly angol 
herceg is találkozott eggyel budapesti látoga-
tásán. A 2009-es Cuvée-t szolgálták fel a me-
nüsor végén. Mire vagy a legbüszkébb?
Krisztián  Ami biztos nagyon jól sikerült, és büszke va-
gyok rá, az a 2013-as 100 éves 
tőkék bora, és a 2012-es Noir. 
Az utóbbi 2-3 év legjobbjai let-
tek. Mostanában visszakós-
toltam egy régebbi tételt, egy 
2003-as Cuvée-t, ami koráb-
ban savhiányosnak tűnt. Mos-
tanra összesimultak, összeértek 
az ízek, a korral finom naracsos 
ízjegyek jelentek meg benne. 
Arra törekszem, hogy jól iha-
tó, könnyű, alacsony alkohol-
tartalmú ital váljék a szőlőből, 
de emellett mégis legyen tar-
talmas. A százéves tőkéimből éppen ilyen kiváló, hihe-
tetlenül izgalmas dolgokat lehet készíteni. Persze min-
den évjárat más. Nem olyan, mint egy műbútor-aszta-
losnak, aki egy standard terméket készít. Nem is olyan, 
mint a pék, akinek a kenyere mindig hasonló kell, le-
gyen. A bor esetében a változók száma sokkal nagyobb, 

nem lehet pontosan ugyanazt megcsinálni kétszer, és 
fölösleges is törekedni erre. Viszont ha nem ugyanazt 
csinálom, akkor mit? Újra és újra kell döntenem, defini-
álnom mit is akarok. Ettől is olyan érdekes!

VL  Amatőr és profi borász: mi az? Te úgy vág-
tál bele, hogy nem volt előzetes tapasztalatod, 

a családodban sem volt hagyo-
mánya a borászkodásnak. Mi-
lyen esélye van annak, hogy 
egy teljesen amatőr elérjen 
valamit ebben a szakmában?
Krisztián  Én magamat amatőr bo-
rásznak tartom. Más kérdés, hogy 
nem csak az a profi borász, akinek 
erről papírja van. Vannak ismerő-
seim, akik nem végeztek ilyen irá-
nyú felsőfokú intézményben, még-
is a tudásuk bőven eléri, sőt, ese-
tenként messze túlhaladja azokét, 
akiknek papírjuk van róla. Saját 

magam semmiképp sem sorolnám közéjük, illő sze-
rénységgel kell erről nyilatkozni. Ez egy kreatív szak-
ma, ezért nagyon sok lehetőség van a fejlődésre. Az 
más kérdés, hogy egy olyan borász, aki 2000 mázsa 
szőlőt dolgoz fel egy évben, feltehetően nem enged-
heti meg magának, hogy ne rendelkezzen azokkal az 
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A mértékkel fogyasztott 
bor a test és szív öröme, 
egészség a testnek és  
a léleknek (…), a mérték
telenül fogyasztott  
bor félelmet, haragot és 
sok romlást okoz.

(Sirák könyve)

ismeretekkel, amiket egy egyetemen oktatnak. Egysze-
rűen azért, mert üzemi feltételek mellett a borászat 
mást jelent, mint egy kisebb pincészetnél.

VL  Te úgy vágtál bele, hogy kedvenc területe-
den, Tokaj-Hegyalján vettél egy kis földet régi 
tőkékkel.
Krisztián  Mérhetetlenül olcsó volt. Akkor még nem vol-
tam tisztában a feladat súlyával, nem sejtettem a rám 
váró következményeket. Kezdetben a vadkár vitt el 
szinte mindent, most pedig az adminisztráció okoz gyo-
morgörcsöket. A vállalkozó kedvűeknek mondom, hogy 
azért is megbüntetnek, ha a vinotékában vezetett ta-
karítási naplót nem félóránként, hanem csak óránként 
töltöm ki. Az érintésvédelmi jegyzőkönyv is legyen a 
kezed ügyében, ami azt igazolja az adóhatóság ellenő-
reinek, hogy ha bármihez érsz, nem ráz agyon az áram. 
Sok ilyet tudok még, ami nem a szőlészettel kapcsola-
tos, de a bort valahogy el is kell adnom. Tizenöt külön-
böző számon kell regisztrálnom a tevékenységemet, 
ismerek olyan borászt, akinek 37 engedélyt kellett be-
szereznie ahhoz, hogy eladjon egy pohár bort.

VL  Abban az esetben, ha csak kistermelői kísér-
letezgetésbe kezdene valaki, tudod bátorítani?
Krisztián  Ha nem akarja eladni, akkor abszolút! Viszont 
kezeljük a helyén, legyen ez a hobbija és csak annyi 

pénzt költsön rá, amennyit az megérdemel.

VL  A történész és a borász szakma között van 
átfedés?
Krisztián  A közös pont ebben az, hogy mindkettő rend-
kívül munkaigényes. Az átfedés lényege, hogy mindkét 
terület elmélyült kutatást, tapasztalatot, tudást igé-
nyel. A borászat állandó kísérletezés. Összefügg azzal, 
hogy milyen tapasztalatokat gyűjtünk össze a magunk, 
és mások tudása által. Folyamatos experimentáció. 
Hasznosabb lenne, ha több biológiai tapasztalattal ren-
delkeznék, és az élesztőtörzseket otthon tudnám vizs-
gálni, de ezt nem tudom megtenni. 

A modern, progresszív irányzat tanulható, ahogy a bor 
kultúrtörténete is. Ha az ember sikeres borász akar len-
ni, elengedhetetlen, hogy behatóan ismerje ezt a terü-
letet. Széchenyi István, a legnagyobb magyar volt az, 
aki a legélesebb hangon kritizálta a hazai szőlőterm-
esztés és borművelés gyakorlatát, mert katasztrofális 
színvonalon működött. Hamvas Béla megírta A magyar 
bortermelő lelkialkata című művét. Fájdalmas kimon-
dani, de a magyar szőlő és bortermesztés a XIX. szá-
zadban iszonyatosan el volt maradva a francia, vagy a 
német állapothoz képest. Ennek oka, hogy a magával 
elégedett zsíros kalapú gazda azt mondta, ha a nagy-
apám így csinálta, akkor biztos jó lesz nekem is. De ez 

nem így van! Minden korosztálynak újra és újra fel kell 
tennie a kérdéseket, ahogyan a Bibliát is újra kell „for-
dítani” ahhoz, hogy értsük.

VL  Cserkészvezetőként azt tapasztaljuk, hogy 
mire a gyerekek elérik a nagykorúságot, már 
megismerkedtek a különféle alkoholokkal és 
többségük sajnos nem a kulturált borfogyasz-
tást részesíti előnyben. Pedig nekünk ekkor nyí-
lik lehetőségünk arra, hogy közös programokon 
kortyolgassunk velük, és közben a borokról be-
szélgessünk. 
Krisztián  Nekem van egy velem született adottságom, 
hogy nem tudok sok bort inni úgy, hogy attól ne érez-
zem magam kifejezetten rosz-
szul, ezért az alkoholizmus en-
gem kevésbé veszélyeztet, bár 
a nejem erről mást gondol... 
Van, akire a bor stimulálóan 
hat, azok a veszélyeztetettebb 
emberek. A gyerekek azért van-
nak veszélyben, mert az olyan 
borok, amelyek nem az alkohol-
tartalmuk miatt érdekesek, a 
drágább kategóriába tartoznak. 
A 300 ft/liter áron kapható bo-
rok biztos nem fognak ebbe a 
körbe kerülni, ha bolti borokról 
beszélünk. Azt érdemes megér-
tetni a fiatalokkal, hogy – egy 
kis túlzással - a borban lévő alkohol a szükséges „rosz-
sz”, nélküle nem készülne el, ám nem ez a legérdeke-
sebb benne! 

Ez a pálinka esetében fokozottan igaz. Ég és föld a kü-
lönbség a valódi, jó minőségű gyümölcsből készített 
pálinkák és az úgynevezett házi szutykok között. Igaz, 
előbbi litere 4000 Ft-nál kezdődik. El kell dönteni, mit 
miért csinálunk. A kevesebb sokszor többet fog adni. 
Egy házibulin lehetséges, hogy kinevetjük, ha egy üveg 
bort isznak meg tízen, mégis ki jár jobban? Azok, akik 
vesznek fejenként öt dobozos sört, vagy akik a sok sör 
árából vesznek egy üveg kiemelkedően jó minőségű 
bort?

VL  De egy tizenéves fiatal nem az ínyencség 
felé vágyakozik, hanem a kiütésre játszik, mert 
úgy tartja, az a vagány. Érdemes lenne ezt kinő-
ni, ehhez milyen mintát tud adni egy cserkész-
vezető?

Krisztián  Nekem ebből a szempontból is szerencsém 
volt, mert amikor én tinédzser voltam a közösségi vi-
selkedésminták szinte minden szempontból taszítot-
tak. A Bartók Rádión hallgattam komolyzenét, a Zene-
akadémiára jártam és zakót hordtam. Ez persze nem 
volt jellemző az osztálytársaimra, akik viszont tolerán-
sak voltak, és így fogadtak el. Az alkohol problémája 
sem érintett meg engem. Cserkészvezetőként eviden-
cia, hogy a táborban nincs alkohol, se cigaretta! A tör-
vények tiltják, hogy kiskorúaknak alkoholt adjunk, ez a 
szülők hatáskörébe tartozik. Pedig fontos lenne, hogy a 
nevelésben részt vevő cserkészvezető segítségére le-
gyen a gyerekeknek az alkoholfogyasztással kapcsola-
tos kérdésekben. Elképzelhető, hogy a vándor korosz-
tály esetében szülői engedéllyel alkalmanként a tábor 
zárasa után, vagy külön őrsi foglalkozáson minőségi 
borokat kóstoltasson egy hozzáértő vezető vagy ven-
dég. Én már vittem magammal fiatalokat a csapatom-
ból szüretre, ahol maguk is részt vettek a borkészítés 
folyamataiban. 

Interjú
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Ha a városban találkozom egy bulin a cserkésztest-
véreimmel, és valaki közülük túl sokat iszik, kérdés, 
hogy megakadályozhatom-e őt abban, hogy többet fo-
gyasszon, mint amit én helyesnek találok. Ha felnőtt 
emberről van szó, akkor nem. De kötelességem meg-
mondani neki, hogy amit tesz, nem mél-
tó hozzá, nem méltó egy cserkészhez – és 
egyébként egy emberhez sem. Legtöbbet 
mindig a példaadással lehet tenni, ese-
temben a minőség irányába mozdítom el 
a horizontjukat. A nagykorúak közül azt, 
aki érdeklődik a borok iránt, elviszem ma-
gammal borvásárokra, és láthatóan lázba 
hozza őket az, amit ott látnak. Ami nem 
jelenti azt, hogy mértéktelenül isznak, pe-
dig megtehetnék, mégsem volt még senki 
részeg közülük.

VL  Addig, amíg nem tudod milyen a 
jó, és nem vagy született jó érzékkel 
megáldott, miről ismerhető föl a mi-
nőség?
Krisztián  Nagyon fontos, hogy az ember 
megismerkedjen a dolgok kulturális hát-
terével. Egészen más lesz a viszonya a 
borhoz, ha megismerkedik a készítési szo-
kásokkal, részt vesz egy szüreten, esetleg 
el is magyarázzák neki, hogy mennyire 
nem mindegy, hogy a ládába szedett szőlő meg van-e 
taposva vagy sem, mi történik vele, ha kint áll a napon, 
hogy milyen szaga lesz a ládának, vagyis milyen minő-
ségű szőlőből készült a bor. A bor kultúrája rendkívül 
szórakoztató, tele van kultúrtörténeti érdekességekkel, 
hasonlóan a gasztronómiához. A bort és a főzést egy 
csomagban kezelem. Iszonyatos igénytelenség, amikor 
azt látom egy táborban, hogy az őrsi ládában lévő fű-
szerek 3-4 évesek, azzal főznek, ami a kezük ügyébe 

kerül. Volt olyan őrs, amely a fakultatív napon diós 
tésztát készített magának! Ez felháborító, nem? A fa-
kultatív főzés arról szól, hogy azt főznek, amit akarnak, 
nem tudok mit csinálni ezzel. Nálunk volt olyan fakt 
kaja, ahol hat fogásos ebédet főztünk, amelyben volt 

kakaós csiga, mert 
építettünk kemencét, 
a leves pedig borscs 
volt. Ez az 1995-ös 
mecseki tábor volt. 

Az ételekről, italok-
ról lehet mesélni, és 
mindjárt más lesz a 
viszonyunk hozzá-
juk. Ezt egy hason-
lattal szemléltetem: 
én történész vagyok, 
Budapest ostroma 
volt a doktori disz-
szertációm témá-
ja, könyv is született 
belőle. Legnagyobb 
meglepetésemre so-
kan jelentkeztem 
nálam, hogy szeret-
nének velem elsé-
tálni azokra a hely-

színekre, amelyeket a könyvben említek. Először nem 
értettem, hiszen ott a könyv, ott a város, mehetnek. Az-
tán kiderült, hogy mégiscsak teljesen más egy könyv-
ből olvasni, mint kisétálni a Széll Kálmán térre és sa-
ját szemeddel látni a harmincnyolcadik golyónyomot a 
falban, és ott elmesélni, mi történt egykor. Ettől telje-
sen más viszonya lesz az embernek a történelemhez. 
Ugyanígy, a bor tisztelete is történetekhez, helyszínek-
hez köthető. 

A Tokaji borokról is téves kép él az emberek-
ben, miszerint a régi a jó. Ez egy relatív állítás. 
A középkorban, kora újkorban a tokaji borok na-
gyobb részét Lengyelországa szállították. (Szerin-
tem ebbe rokkant bele az államháztartás.) A lé-
nyeg, hogy a borokat mindig kivitték, de a hordót 
nem hozták vissza. Miközben Tokajban az 1800-
as évek óta túltermelés van, ezáltal nagy meny-
nyiségű bor halmozódik fel, egyre öregebb hordó-
kat használtak, újra nem volt pénz. Ezért egy mind 
a mai napig élő nézet terjedt el a lakosságban, 

hogy minél sötétebb az aszú és minél öregebb hordó-
ban van, annál jobb. Ízlés dolga, nem vitatom, de mikor 

még az említett korok-
ban valóban híres és 
elismert volt, a tokaji 
nem ilyen volt. Mindig 
az a jó, ami abban az 
adott korban az embe-
reknek megfelel. 

VL  Hogyan írnád le 
azt a közismert To-
kaji ízt, amiről téve-
sen azt gondoljuk, 
hogy az jó, vagyis az 
oxidatív íz.
Krisztián  Ez az íz, amit 
a tájékozatlanabb fo-
gyasztó a Tokajihoz 

köt, az oxidáció következtében alakul ki. Ha a bor so-
káig van öreg fahordóban, akkor ez történik minden 
borral. Vagyis nem a tokaji bor sajátossága. Egy alföl-
di bort sokkal gyorsabban tönkre tesz ez a folyamat, 
mert a tokajival szemben annak sokkal kevesebb sav-
tartalma van. Aki ezt az ízt szereti, nem kell feltétlenül 
tokajit vennie. Ennek az íznek sok rétege van: először 
állott reszelt alma jegy fog megjelenni a száraz fe-
hér borban. Átválthat kukoricás, diós jegyekre, pörkölt 
kávés aromák jelenhetnek meg, melyek egyre kelle-
metlenebbek, közönségesebbek lesznek. A végén bele-
sodródnak egy nehezen leírható poros valamibe. Ahol 
az oxidáció érdekessé tud válni, az a portugál sher-
ry esete, annyi különbséggel, hogy jóval magasabb az 

alkoholtartalma: 18 százalékos. Itthon a tokaji bortípu-
sok közül csakis a száraz szamorodni vastag teste bír-
ja el az oxidációt, ami kifejezetten jól áll neki. A savak, 
a cukormentes extraktok alkotják a bor testét, melyek 
elviselik ezt a megpróbáltatást. A száraz szamorod-
ni viszont rétegműfaj, szerintem száz emberből ha egy 
van, aki hajlandó meginni.

VL  Sokak szekrényének tetején várakozik a bo-
rostyán színű nedű, valószínűleg az általad em-
lített fajtából. Hol kezdődik a minőségi termék?
Krisztián  Egy normálisabb tokaji aszú három-ötezer fo-
rintnál kezdődik, míg a magyar lakosság borfogyasz-
tási szokásai olyanok, hogy az eladott borok 90 száza-
léka 500 forint alatt kel el. Ennek számos szociális és 
egyéb oka van. Lényeg az, hogy az ötszáz forint alatt 
eladott boroktól semmiféle különösebb izgalmat nem 
lehet elvárni. Sajnos azt sem lehet elvárni, hogy a nagy 
mennyiségben behozott olcsó olasz import borok mi-
nőségi kategóriába tartozzanak. Sőt! 

VL  Vajon lesz egyszer változás a magyarok bor-
fogyasztási kultúrájában? Min múlik?
Krisztián  Nem hinném, hogy jogosan várhatnám el azt, 
hogy a magyar lakosság azon része, amelynek napi 
megélhetési gondjai vannak, jó minőségű borra költ-
sön. A lassú felvilágosodásban jobban hiszek, és ezért 
teszek is a cserkész gyerekeim és a barátaim között. 

Interjú

Hordó nélkül
Krisztián borai 2000 óta borai a 

nagyközönség előtt is ismertté váltak, 

termékei egy részét egy népszerű bor-

forgalmazó társaság is a polcán tartja. 

Borait személyesen készíti, filozófiája 

szerint a legfontosabb, hogy a szőlő 

erényeiből minél több maradjon meg a 

borban. Ezért kerüli a hordó használa-

tát és igyekszik minél gyümölcsösebb, 

könnyedebb borokat készíteni. A dűlő 

különlegessége, hogy tőkeállománya 

egy része még a báró Vay család által 

száz évvel ezelőtt ültetett kisfürtű 

Furmintból áll.
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maradó üledéktől, a seprőtől megtisztítják. Ezt a fela-
datot a pezsgőmesterek végzik: pontosan előírt moz-
dulatokkal a dugóra rázzák a seprőt, majd a palack 
nyakrészét -25 °C-os sóoldatba merítik. Ekkor keletke-
zik az úgynevezett „jégdugó”, melyre a seprő ráfagy, 
így mikor azt az eljárás befejeztével kilövetik, a seprő 
el lesz távolítva az italból (ezt a műveletet hívják deg-
orzsálásnak). Miután a tisztítási folyamat lezárul, a 
cukortartalom beállítása következik, majd a palackot 
drótkosárral leszorított parafadugóval gondosan le-
zárják. Miután a palack címkézése és csomagolása is 
megtörtént, a pezsgő forgalomba kerülhet. Az eljárás 
lényege, hogy minden palack egy külön egyéniség, a 
leghíresebb MT-pezsgők Champagne-ból származnak, 

pezsgő a siker itala, az ünnephez, alkalomhoz 
kapcsolódik. Ha felbontunk egy palack pezsgőt, 
egyből lehet érezni a levegőben az alkalom emel-

kedettségét. De vajon hogyan kerül hát az üvegbe a 
nedű, mely olyan fontos kellékévé vált ünnepeinknek?

Pezsgőkészítéshez minden esetben finom zamatú, 
könnyű, tiszta ízű, magas savtartalmú, töltésenként 
azonos minőségű alapborra van szükség, melyből kü-
lönféle eljárások segítségével lehetséges a pezsgő elő-
állítása. Mivel pezsgőnknek márkánként és típusonként 
évjárattól függetlenül azonosnak kell lennie, fontos, 
hogy minden alkalommal azonos alapbor kerüljön fel-
használásra. Ennek előállítása többféle különböző bor 
házasításával hozható létre, ezt nevezzük cuvée-nek 
vagy alapbornak. A pezsgőkészítés első lépése ennek a 
cuvée-bornak az újraerjesztése olyan zárt térben, ahol 
az erjesztési folyamat során keletkező szén-dioxid nem 
tud eltávozni az italból. Két fontos alapanyagot szük-
séges az erjesztés közben az alapborhoz adni, egyrészt 
az élesztőt, másrészt pedig cukrot, melyet azonban fo-
lyékony állapotában, ún. tirázslikőrként juttatnak az 
alapborhoz. Az erjesztés után a következő lépés az ér-
lelés, mely három különböző módon történhet.

Méthode Traditionnelle
Palackban erjesztett és érlelt pezsgő
Alapvető jellemzője a Méthode Traditionnelle módszer-
nek, hogy a készülő pezsgő ugyanabban az üvegben 
érlelődik, mint amiben később forgalomba kerül. A há-
rom komponensből, tirázslikőrből, élesztőből és alap-
borból álló keveréket ekkor palackba zárják, és 12-14 
°C-on érlelik. Az érlelés időtartama 3-5 év. A palacko-
zott italt az érlelés alatt fektetve tárolják, főként pin-
cékben. Az érlelés befejeztével a pezsgőt a palack alján 

itthon a Francois-pezsgők és a legdrágább Tör-
ley-palackok készülnek ezzel a metódussal.

Méthode Transvasée
Az arany középút
A második pezsgőkészítési módszer során a cuk-
rot és élesztőt tartalmazó alapbort 1,5 literes pa-
lackokban erjesztik és érlelik, ezeket a palacko-
kat úgynevezett „magnum” palackoknak nevezik, 
csakis a készítési munkálatok során használják, 
forgalomba nem kerülnek. Kilenc hónapig érle-
lődik az ital a seprő eltávolítása előtt. A tisztí-
tási folyamat során a palackok tartalmát tartá-
lyokba ürítik, melyek szükségszerűen hűthetőek, 
nagy nyomásúak és zárt rendszerűek. A Méthode 
Transvasée eljárás során először a cukorszint be-

állítása következik, utána történik meg a seprő szűrő-
vel való eltávolítása. A tisztítás befejeztével a pezsgő 
palackozása, címkézése következik, ezután kerül a ter-
mék forgalomba. Az eljárás lényege, hogy a palackos 
erjedés miatt a Methode Traditionnelle-módszerhez 
kapcsolódó élesztős jegyek is megjelenjenek a pezsgő-
ben, ám a tartályban történő házasítás uniformizálja 
a pezsgőket, így a fogyasztó biztos lehet abban: min-
den palackban ugyanazt a minőséget találja. A Hunga-
ria-pezsgők a legismertebb ilyen típusú pezsgők itthon.

Méthode Charmat
Tartályban erjesztett pezsgő
A harmadik pezsgőkészítési mód esetében az erjesz-
tés tartályokban történik, itt keletkezik a seprő, melyen 

6 hónapig tartják az italt. Azért 
ilyen rövid ideig, mert elsősor-
ban nem az érlelt ízekre, ha-
nem a frissességre és a gyü-
mölcsösségre törekszik a ké-
szítő ennél a műfajnál. A sep-
rőtlenítés folyamata ebben az 
esetben is szűréssel történik, 
ezt követően szabályozzák 
a cukortartalmat, majd pa-
lackokba töltik az italt. Az ez-
zel az eljárással készített pezs-
gőkre jellemző, hogy műanyag 
dugóval zárják palackjukat. Az 
1000 forint alatti pezsgők túl-
nyomó többsége ezzel a mód-
szerrel készül. 

írta: Matits Kornél csst. (46.)

A pezsgőkészítés
alapjai
Az alkoholfogyasztás részét képezi mindennapi 
életünknek. Őrsgyűlés után adott esetben be-
ülhetünk felnőtt őrsünkkel egy sörre, a vezetői 
közösségépítésnek is részét képezheti egy 
hangulatos borkóstoló. Mint az élet egyéb terü-
letein is, cserkészként érdemes adnunk az igé-
nyességre: sokat dobhat a programon egy-két 
érdekes háttérinformáció, a fogyasztott termék 
kultúrájának, elkészítésének bemutatása. A VL 
a pezsgőkészítés rejtelmeinek járt kicsit utána.

A

tipp
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projektmenedzsment előadások általában mellőztek 
mindenféle tréning elemet, így nem voltak sajnos túl 
izgalmasak, de bizonyára sok új információval szolgál-
tak azok számára, akik még nem vettek részt például 
kagylós st.-ben. Egy évvel korábban már részt vettem 
egy hasonló képzésen, az ottani élmények alapján ír-
tam a fentieket. A tavalyi képzésen ugyanis nem volt 
frontális oktatás, csak csoportmunka, és azt látom, 
hogy így lehet igazán sokat fejlődni.

Az elméleti alapok elsajátítása után 
egy saját projekttervet kellett létre-
hoznunk, és azt prezentálnunk. A többi 
résztvevő plakátokat készített, képeket 
festetett, én nem bíztam eléggé az ilyen 
fajta kreativitásomban, így egy prezi-t 
készítettem, mely aztán üde színfolt-
ja lett a végső „kiállításnak”. Másrészt 
meg egy nagyszerű magyar találmányt 
is tudtam népszerűsíteni vele. 

Számomra a legérdekesebb projektöt-
let az olasz katolikus cserkészszövet-
ségből érkezett fiatalember projektje 
volt. A srác Dél- Olaszországból érke-
zett, ahol egyre több a muzulmán be-
vándorló. Nem kisebb dolgot tűzött ki 
maga elé, minthogy a menekülttáborok-
ba bevinni a cserkészetet. Több projekt 
irányult a mozgás- és értelmi sérültek be-
vonására, egyedül mi álltunk ki egy csak a 
kisebbségekre irányuló projekttervvel.

A mintegy húsz résztvevő két csoportra 
bomlott és mindkét csapatnak egy- egy 
videót kellett készítenie a képzés végére 
„cserkészet mindenkinek” (#scouting4all) 
témában. A műveket az alábbi hivatko-
záson lehet megtekinteni. (http://euros-
coutinfo.com/2014/09/23/diversity-inclusion-inclusion-
diversity-how-can-we-reach-out-to-young-people-
from-excluded-groups/) 

A mi csoportunk az előítéletekről készített videót. Na-
gyon vicces volt megtudni, hogy milyen előítéletek él-
nek bennünk más nemzetekkel kapcsolatban. Kicsit 
fájlaltam, hogy magyarokról nem tudtak semmilyen 
„épkézláb előítéletet” mondani. Nagyon komoly munkát 

zen a rendezvényen képviselhettem az MCSSZ-t. 
Az Európai Régió a „fiatalok lendületben program” 
pénzügyi támogatásával valósította meg a prog-

ramot. Sorban ez volt a II. tréning melyet ebben témá-
ban szervezett a Cserkészmozgalom Világszervezeté-
nek (WOSM) Európai Régiója. Novemberben déli szom-
szédunknál, Belgrádban lesz a következő, harmadik al-
kalom. Az Európai Régió stratégiai tervének két pillére 
van. Az egyik a „Youth empowerment” (fiatalok bevoná-
sa), a másik pillér a szóban forgó „Diversity & inclusion” 
(sokszínűség és befogadás). Ez utóbbi alatt azt érthet-
jük, hogy a fő irány a sokszínű, heterogén cserkészet 
megvalósítása úgy, hogy társadalmilag leszakadó ré-
tegeket, illetve vallási, nemzeti, etnikai kisebbségeket 
vonunk be a mozgalomba. 

Ez több szempontból is nagy feladat, mivel a cserkész-
munkánk általában egy viszonylag szűk réteg számára 

elérhető és élvezhető. A legtöbb európai cserkészszö-
vetség is azon fáradozik, hogy a mozgalmat kinyissák 
szélesebb rétegek számára. A motivációk nagyon kü-
lönböznek, vannak országok ahol a bevándorlókat, van-
nak ahol más vallásúakat vagy éppen ateistákat sze-
retnének bevonni a cserkészetbe.  A tréningen részt-
vevőkre jellemző volt, hogy főképpen helyi projekteket 
szeretnének kiépíteni. Kivétel ez alól Lischteistein és 
Málta a méretük miatt. Magyarországon mi is egy terü-
letileg átfogóbb projektben gondolkodunk. 

A brnói tréning projektmenedzsment előadások-
ra, egyéni munkára és csoportos munkára épült. A 

fektettünk a videóba: kemény ötletelés folyt, a vágás 
egy belga srác munkája, a felvételeket és a hangokat 
egy dán lány készítette. Szóval egészen nemzetközi 
kooprodukció lett. 

Maradt egy kis idő a környéket is felfedezni. Az egyik 
este barlangászni mentünk, és láthattunk ősemberek-
től származó barlangrajzokat. Egy idő után már me-
legebb volt a barlangban, mint kint, aminek nagyon 

örültünk. Brnót interaktív városnézésen fedezhettük 
fel, este pedig egy étteremben ettünk, ahol kis vona-
tok hozták ki az asztalokhoz az innivalót. Ez jó poénnak 
tűnt mindaddig, míg az egyik sörszállítmány ki nem 
ömlött egyenesen az ölembe. 

Összességében hasznosnak éreztem a képzést, sok 
embert megismerhettem, és az egyéni projektbemuta-
tókból sok inspirációt nyerhettem. 

írta: Huszár András Márton csst. (217.)

Sokszínűség 
      és befogadás
Szeptember elején került megrendezésre az eu-
rópai cserkész régió szervezésében a „Diversity 
& Inlcusion training II.” Az alkalomnak a Cseh 
Cserkészszövetség, a Junák adott otthont a 
Brno mellett található, két éve átadott cser-
készparkjában és képzési központjában.

E

beszámoló

Tréning Csehországban
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A káposzta is megmarad...
Kétségtelen, hogy ezen a békekötő asztalon fe-
jedelmi helyet foglalnak el a káposztás ételek. 
Lenne itt is min vitatkozni, de minek. A lengye-
lek egyik legnépszerűbb egytálétele, a bigos 
a lényeget tekintve abban különbözik a ma-
gyaros töltött káposzta alapjától, hogy nem 
savanyított, hanem édeskáposzta kerül bele, 
valamint aszalt szilva és gomba, darált hús 
helyett pedig kolbász és szalonna. Az 1918-as 

határ környékén azonban most is az erjesztett 
káposzta kerül a fazékba, egészen az elzászi 

német területekig.

A töltött káposztát azért sem sajátíthatjuk ki ma-
gunknak, mert a húsos tölteléktől feszülő forrázott ká-
posztalevelek népszerűsége több évszázados. Bár az 
ötletadó törökök a rizses, fűszeres tölteléket szőlőle-
vélbe csomagolták - ez lett a dolma -, vallási kötelmeik 
miatt abban nem volt sertéshús. Mégis, tőlük eredez-
tethető a később káposztalevélre cserélt fifika. Sokat 
árulkodik az is, hogy a román sarmale a török sarmak 
szóból jött, és tekercset jelent, ahogyan a szerbek sem 
vacakoltak vele: sarma-nak nevezik a maguk töltött 
káposztáját.

Etimológiailag összetettebb feladatnak bizonyul a szé-
kelykáposzta, ami helyesen Szé-
kely-káposzta, akármilyen megle-
pő! Ez az egyik legviccesebb fo-
gás, amelyikkel találkoztunk. Aki 
még nem hallotta volna: nem 
székelyföldi a recept, hanem a 
19. század közepének remeke. Az 
adoma szerint bizonyos Székely 
József író, költő, újságíró, Petőfi 
Sándor barátja, egy késői órán tért 
be a pesti Arany Sas fogadóba (a 
mai Kossuth Lajos – Semmelweis 
utca sarkán), vacsorázni akart, de 
a fogadós csak egy kis pörkölt ma-
radékot és némi savanyú káposz-
tát talált, ezt rottyantotta össze, 
és tette az éhes író asztalára. Pe-
tőfi nyomban el is nevezte ezt az 
ételt Székely-káposztának. Ahogy 
az anekdotáknál lenni szokott, 
van másik változat is: 

Míg a térségünkben élő nemzetek képesek lennének 
ölre menni egy-egy sajátjuknak hitt fogás miatt, mi in-
kább úgy tartjuk, hogy kössünk békét egy képzelet-
beli kerekasztal körül, és falatozzunk örömmel. 
A nemzeteket, amelyek a régi Osztrák-Ma-
gyar Monarchia határai közt éltek, ma-
napság sokkal több dolog köti össze, 
mint ami elválasztja. Az egyik ilyen 
kötelék a konyha. 

Néhány példa
Aki síelt már a Tátrában, tudhatja milyen a füstölt, orsó 
alakú juhsajt, amit úton-útfélen kínálnak a turistáknak. 
Ez az Oscypek (lengyelül) vagy oštiepok (szlovákul). 
Feltűnő, mennyire hasonló a két név. Mikor az Európai 

Unió lehetőséget adott arra, hogy a nemzeti terméke-
ket bejegyezzék a tagállamok, a két ország nyomban 
szaladt Brüsszelbe, hogy ezt a sajtot a magáénak do-
kumentálja. Messzebb kéne látni a mai nemzeti hatá-
rokon, hiszen ezt a sajtot a 
tatárdúlást követően 
betelepített vla-
ch románok 

„Székely Jóska egyszer összeállott az Arany Sas gaz-
dájával. Elmondta, hogy kigondolt valami jót: a pap-
rikás, tejfölös lében főtt sertéshúsos káposzta vala-
mi felségesen nagyszerű lehetne! A gazda maga is jó 
szakács és qourmet, házisapkás fejével ráütött és azt 
mondta: Holnap!” - nyomozta ki Rexa Dezső, korabe-
li kultúrtörténész. De hiába az írók, költők körüli cécó! 
Bécsben és a cseheknél már Szegedi-gulyás néven fut 
ez az egytálétel, pedig a városhoz pláne nincs köze.

Végezetül ne csak a nemzetek szintjén, de vallások te-
kintetében is kössünk békét a fehér asztalnál. A kato-
likus lengyelek szentesti étele a hal aszpikban, mond-
hatjuk halkocsonyának is, de eredtét tekintve ez egy 
zsidó étel, a gefillte fis. Igen, Lengyelországban egy 
zsidó étel a szimbóluma a keresztény messiás szüle-
tésének! 

A töltött káposzta
A töltött káposzta akkora bajnok, hogy képes teljesen 
átváltozni akár egy megyényi távolságra. A borsodiak 
savanyú káposztából, gerslivel készítik, míg Szabolcs-
ban édes káposztába tekerik a rizses húst, és paradi-
csomlében főzik készre. (Gondoltam, itt be is kéne fe-
jeznem a cikket, mert a szerkesztőségben a szomszéd 
asztaltól máris érkezik a megjegyzés, hogy a hajdúsá-
ginál nincs jobb.)

írta: Nagy Emese

Béke kerekasztal
Gasztronómiai értelemben szerencsések 
vagyunk itt a Kárpát-medencében. A nagy jö-
vés-menésben, betelepítésben, megszállásban, 
hódoltságban, sógorságban bőségesen ránk ma-
radtak, velünk élnek a környező, vagy átutazó 
népek konyhái. A töltött káposzta nem ősi ma-
gyar étel. Azt például a törököktől tanultuk, és 
a hírös pirospaprikát sem a nyereg alatt hoztuk 
magunkkal. A spanyolok hozták Dél-Amerikából.

Gasztrovás

készítették először, akiket ma gural pásztoroknak hív-
nak a Magas-Tátrában. Tovább bonyolítja a kérdést, 
hogy mivel egykoron ezer évig magyar-lengyel határ 
volt itt, miért is ne lehetne közös termék? Vagy éppen 
román?

Békét köthetnénk egy tál puliszka fe-
lett is. Ezt az ételt is a vlach-ok közve-
títették északabbra, és ma is úgy tart-
ják, hogy ezek a pásztorok az elkészí-
tésének igazi mesterei. Az erdélyi te-
rületeken természetesen a székelyek, 
az erdélyi szászok is eszik, de a csángó, 
a bolgár és az ukrán konyhának is ha-
gyományos alapanyaga a kukoricada-
ra. Az olaszok is rájöttek, hogy a hegyi 
területeken rossz a termőföld minősé-
ge, és nem terem meg a gabona, ám a 
kukorica megmarad. Ők ott polentának 
nevezik a kukoricadarából főzött le-
pényt, lengyeleknél mamaliga, a romá-
nok mămăligă-nak hívják ugyanazt. 
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Borsodi töltött káposzta
Hozzávalók:
• 1 kg sertéshús
• 1 kg savanyú káposzta
• 8 savanyú káposzta levél
• 10 vékony szelet csabai kolbász
• 2 bögre gersli (árpagyöngy)
• 2 tojás
• só, bors, majoránna, édes pirospaprika
• darált babérlevél,
• 2 marhahúsleves kocka, víz

A gerslit megmossuk, és sós vízben készre főzzük. A 
darált sertéshúst összekeverjük a gerslivel, hozzáadjuk 
a tojást, a fűszereket, és jól összedolgozzuk. A savanyú 
káposzta leveleket megszabadítjuk a belső vastag ere-
zettől (sokan ezt klopfolóval intézik), majd félbevágjuk. 
Gombócnyi töltelék mennyiséget helyezünk a káposzta 
jobb oldalára, feltekerjük, és a végeit visszanyomjuk a 
töltelék felé. A római tálat kibéleljük a savanyú káposz-
ta felével, rátesszük a maréknyi töltött káposztákat, to-
vábbi káposztát, a kolbászkarikákat, majd a maradék 
káposztát. Felöntjük húslevessel, és a római tál tetejét 
ráhelyezve, hideg sütőbe téve, 200 fokon, kb. két órát 
sütjük. Tejföllel tálaljuk. 

Szabolcsi töltött káposzta
Hozzávalók:
• 1 kg sertés darált hús
• 1/4 kg rizs
• 2-3 fej vöröshagyma
• zsír

• pirospaprika
• só
• bors
• 1 doboz sűrített paradicsom
• 1 üveg paradicsomlé
• 1 kisebb füstölt csülök
• füstölt szalonna
• 3 közepes fej édes káposzta
• 2 gerezd fokhagyma

A darált húst egy tálba rakjuk, a rizst megmossuk, és 
hozzáadjuk a húshoz. A hagymákat apróra vágjuk, zsí-
ron megpirítjuk, lehúzzuk a tűzről, majd pirospapri-
kát szórunk rá: ez a pörkölt alap. Ráöntjük a húsra és 
a rizsre. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, a sót, a 
borsot és az összezúzott fokhagymát. Az egészet kéz-
zel jól összedolgozzuk. A káposzták közepét, csumáját 
kivágjuk, és fejjel lefelé forró, de nem lobogó vízbe he-
lyezzük. A forró víztől a levelek leválnak a káposztáról, 
megpuhulnak, majd sorban kiszedjük őket. A levelekről 
a maradék csumát levágjuk, és a közepénél kétfelé ha-
sítjuk. Ezutánbelerakjuk a tölteléket úgy, hogy kicsi, töl-
csér alakú formákat kapjunk. Nem kell túl szorosra te-
kerni, hogy a rizsnek maradjon helye dagadni. Igyekez-
zünk minél kisebb káposztákat készíteni. A megmaradt 
káposztaleveleket laskára, illetve hosszú csíkokra vág-
juk, a fazék aljára rakjuk, majd megszórjuk egy marék-
nyi apróra vágott pirított szalonnával, és sorban lerak-
juk a töltött káposztákat.  A csülköt, vagy füstölt sonkát 
kisebb darabokra vágjuk, és minden sor káposztára ra-
kunk egy sort. A végén felöntjük paradicsomlével, majd 
készre főzzük. 
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megadhatjuk az irányt, hogy melyik megállóból, mikor 
szeretnénk elindulni. Ezután láthatóvá válnak az adott 
időponttól kezdve az indulási idők az adott megállóból, 
a menetidővel. Lehetőség van közeli 
megállókat megkeresni, valamint útvo-

naltervezési funkció is 
van benne.

play.google.com/store/ 
apps/details?id=hu. 

donmade.menetrend.budapest

BKK info
Ezzel az alkalmazással nem lehet me-
netrendre keresni. Ez csak egy infor-
mációs felület, ahol járatváltozások-
ról, terelésekről, felújításokról értesül-

hetünk. 

play.google.com/store/
apps/details?id=hu. 
innostart.bkk

n személy szerint nap, mint nap használok ilyen 
alkalmazásokat, melyek eléggé megkönnyítik a 
közlekedést. Rögtön kézben van minden infor-

máció, és nem kell több honlapról vadászgatni az in-
dulási időket, majd leírni a papírra, és azt hurcolász-
ni magunkkal. Akkor is jól jön, ha új helyre utazunk, 
mert előre meg tudjuk nézni az időpontokat. Így nem 
kell pánikba esnünk, ha változik a program, és eset-
leg egy másik helyre kell mennünk. Ezeknek a prog-
ramoknak általában egy hátránya van: némelyik nem 
frissül azonnal a menetrend változásakor, hanem 

mondjuk, csak egy hét múlva. 

menetrendek.hu 
play.google.com/store/apps/detail 
s?id=app.mav.menetrend

Ennek az alkalmazásnak 
ugyanaz a neve, mint a hon-
lapnak, és ugyanazokkal a 
funkciókkal is rendelkezik. 
Azaz lehet vonat és busz 
menetrendeket is keresni. 
Fontos kiemelni, hogy csak 
távolsági buszjáratokra le-
het keresni, helyire nem! 
A szokásos keresési funk-
ciókon kívül lehetőségünk 
van kedvencnek beállítani 
egy adott menetrendet, de 
akár el is menthetjük, offline 
módban is megtekinthetővé 
téve azt. Ez azt is jelenti, hogy a kereséshez folyama-
tos internetkapcsolatra van szükség.

Ezeken kívül más nagyobb városok helyi járatos me-
netrendje is megtalálható az alkalmazásboltokban, vi-
szont sokat nem volt lehetőségem valós helyzetek kö-
zött kipróbálni, tesztelni. Olyan alkalmazásokról szere-
tek hírt adni, amiket már kipróbáltam.

Google maps
Sajnos jelenleg csak a főváros tömegközlekedése talál-

ható meg az útvonaltervezőben, azon-
ban ez eléggé jól használható. Kiírja a 
megállók neveit is, miközben el is navi-
gál minket a megállóba vagy a megál-
lóból az adott célig. google.hu/maps

Budapest mentrend
Egy igen könnyen használható, igényesen kivitele-
zett alkalmazás. Külön lehet keresni villamosra, met-
róra, hajóra, stb. Ha kiválasztottunk egy járatot, 

Pécs mentrend
Ez egy egyszerű kezeléssel, minimalista dizájnnal 
rendelkező alkalmazás. Teljesen offline, így letölté-

sen kívül nincs szükség internet 
kapcsolatra. A helyi buszokat 
jeleníti meg, a járatok számai-
nak sorrendjében. Ha kiválasz-
tunk egyet, akkor megjelennek 
az indulási idők a végállomás-
ról. Természetesen módosít-
hatjuk az irányt és az indulási 
megállót is. Itt is van lehetősé-
günk, hogy a kedvencekhez ad-
junk egy adott járatot, valamint 
kiválaszthatjuk, hogy hétközi 
vagy hétvégi menetrendet sze-
retnénk nézni.

play.google.com/
store/apps/deta 
ils?id=hu.hd.me 
netrend.pecs 

írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

alkalmazások
vezetőknek 9.
A VL egy korábbi számában volt már szó a 
TELVIRA nevű vasúti menetrend alkalmazásról. 
Most további helyi és helyközi közlekedés segít-
ségére szolgáló programokat ajánlunk.

É

Kocka őrs

Menetrend szolgáltatások
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palackár kétszáz palackra is any-
nyi, mint ötszáz palackra. Drága 
és nehéz beszerezni az eszközö-
ket. Egy kis borászat, ami éven-
te három-négyezer palackkal 
dolgozik, annak iszonyú kiadása 
van minden évben. Gépek javí-
tása, gépek vásárlása, palackok, 
logisztika. A boltokban árult 2500 
forintos palackárú bor lehet, hogy 
1500 lenne, ha mondjuk a Var-
ga palackozná. Ők megtehetnék, 
hogy a huszonhárommillió palack 
mellé még hozzácsapnak há-
romszázat. Nehéz légmentesen 
zárni egy bort, ehhez tényleg 
megfelelő szerkezet kell. A csa-
varos kupakú borokat nem szánjuk tárolásra több éven 
keresztül, azonnal megisszuk. Amit tárolásra, érlelésre 
szánunk, hogy berakod a kis pincédbe, borhútődbe az 
többnyire dugós, parafa vagy műanyag.

Martin  Pozicionálás és piac kérdése. Minden borászat-
nak van egy termékpiramisa: az alján leegyszerűsítve 
a nagyban fogyó alapborok, fölötte jó fajtaborok, vá-
logatások, a csúcson pedig dűlős tételek vagy esetleg 
édesborok. A legtöbb esetben több pénzt lehet keres-
ni a nagy mennyiség – kis haszon képlettel, mint a kis 
mennyiség – nagy haszon képlettel. Van jó olcsó bor 
és rossz drága bor is. Az olcsó borból többnyire fröccs 
vagy boroskóla lesz, a drága borból legtöbbször műér-
tés alanya vagy reprezentációs kellék. Az olcsó bor cél-
ja, hogy finom legyen, a drága boré, hogy egyedi. A kis-
kereskedelemben körülbelül 1000 forint itthon a lélek-
tani határ olcsó és drága bor között – nem véletlenül 
van ennyi bor az 1000 forint körüli szintre árazva.

VL  Mitől jó egy bor, és ezt hogy állapítod meg?
Miklós  Kóstolásnál nagyon fontos a bor illata. Ha egy 
palackot kinyitsz, még pohárba töltés előtt a dugó illa-
tát megszagolod. Megszagolod, megkóstolod, dugós-e? 
Azaz a rossz tárolás miatt a dugó izét magában hor-
dozza-e, és így el van-e rontva. A poharat picit meg-
löttyintve beleszagolsz a döntötten tartott pohárba. 
Utána szádba veszed az első kortyot, de nem nyeled le 
rögtön, hanem próbálod kicsit az ínyeden nyugtatni, és 
akkor érezni benne a különböző jellemzőket. Amennyi-
ben dekantálásra nincs lehetőséged, tehát nincs olyan 

VL  Mi az első élményetek a borral, vagy mi az 
első élmény amire emlékeztek is? 
Martin  Győrben voltam gimnazista, amikor a Rómer 
Házban, a törzshelyünkön hirtelen borbeszállítót vál-
tottak, így hirtelen jobb és olcsóbb lett a fröccsalap-
anyag a sörnél. Többre sajnos nem emlékszem.

Miklós  Nagyon kicsi voltam még, és egy garázspartit 
csapott a család. Az asztalon egy pohárban volt szőlőlé, 
meg mellette egy nagyon hasonló folyadékkal teli pohár. 
Nagyimat kérdeztem, mutatva valahova az asztal köze-
pére, hogy az ott szőlőlé? Ő mondta, hogy igen, én meg 
húzóra megittam a pohár fehérbort. Akkor eldöntöttem, 
hogy nem fogok soha életemben bort inni, mert ez sava-
nyú és undorító. Aztán ez később máshogy alakult.

VL  Azt mondják, idővel változik az ember ízlése, 
és aki fiatalon az édes vörösbort szereti, idővel 
inkább szárazat iszik. Nálatok megvolt ez a fo-
lyamat a LaFiesta és cuvée között?
Martin  A klasszikus berúgós olcsóborok engem elkerül-
tek. Soha nem ízlettek. Gere Kopáron és tokaji aszún 
szocializálódtam, most a 12,5% körüli, de inkább az ez 
alatti fehérborokat szeretem. Hogy ezt lehet-e fejlődé-
si ívnek nevezni, nem tudom, viszont tény, hogy a nem-
zetközi trendekkel egybecseng a jelenlegi fogyasztói 
preferenciám.

Miklós  Én a LaFiestát egyszer kóstoltam meg életem-
ben, ezelőtt hat-nyolc héttel történhetett. Nem nyeltem 
le. Nekem ez teljes mértékben kimaradt, nem igazán 
tudtam ez miért jó, tizenévesen csak söröztem. Nem 

láttam értelmét annak, hogy borozzak, mikor a sör po-
hárban jön és olcsóbb, egyszerűbb mint borospalackot 
bontani dugóhúzóval.

VL  Mikor és miért kezdtetek el komolyabban 
foglalkozni a borral? Tanultatok intézményes 
keretek között ilyesmit? 
Martin  Lassan négy éve. Láttam már dolgokat kis pin-
cészeteknél Tokaj-Hegyalján, de rengeteget tanultam a 
Henkell&Co-nál és a Törley Pezsgőpincészetnél is, meg 
hát a Mandiner.bor szerkesztőjeként is elég sok pincé-
szetnél megfordultam már. Most a világ egyik legran-
gosabb-legismertebb borászati oktatási intézményé-
ben, a Geisenheimi Egyetemen tanulok az Internatio-
nale Weinwirtschaft nevű szakon.  

Miklós  Borokkal négy-öt éve kezdtem el aktívan foglal-
kozni, teljesen saját indíttatásra. Elvégeztem két bor-
kurzust Londonban, amikor kint éltem, ez adott nekem 
egy „advanced sommelier“ papírt. Ez a Court of Mas-
ters Sommeliers nevű szervezetnél egy ötfokú skálából 
a kettes. A legfelsőt negyven év alatt csak kétszázan 
végezték el, odáig nem is akarok eljutni.

VL  Miklós, te nemrég indítottál blogot, ahol 
1500 forint alatti borokat ajánlasz. (olcsobor-
nak.tumblr.com)  
Miklós  A cél, hogy magyar átlagfogyasztók számára 
ajánljak olyan borokat, amiket megvehetnek. Nem a 
high-end, három-négyezer forintos, hanem a körülbe-
lül 1000-1500 forint palackárú borokat keresem, amik 
akár minden nap az asztalra kerülhetnek.

VL  Mitől drága vagy olcsó egy bor?
Miklós  Az ár több dologtól is függ. Egyrészt ha a bor-
ból kevés készül, elcsépelt szó, de kézműves bor, tehát 
400 vagy 200 palack egy évben, az felnyomja az árat, 
mert kisebb mennyiséggel nagyon melós dolgozni, és a 

bödönöd, amiben tudnád a bort 40-50 percig levegőn 
tárolni, akkor célravezető a bor szájjal történő dekan-
tálása – pár másodperc alatt tudsz elérni 30-40 perc-
nyi dekantálási időt a szád segítségével. Azt gondolom, 
kell legyen valami ízvilága a bornak, hogy ne savanyú 
lőrét igyunk, vagy valami agyoncukrozott löttyöt. Fon-
tos a bornak magában hordoznia a szőlőhegynek a he-
lyét, tehát, hogy egri, tokaji, villányi, pécsi, soproni bor. 
Nagyon díjazom, ha az első kortyból látom, hogy ez 
egy soproni lővéreki bor, vagy hogy biztosan egy egri. 
Az ezer forint körüli kategóriában ezt még nem feltét-
lenül lehet  szépen látni, de lehet egy olyan karaktere 
a bornak, ami nagyon kellemes élményt nyújt. Ez sok 
ezer forint fölötti borban sincs meg, és mégis megvan 
ezekben az olcsóbbakban. Az egyéniséget keresem a 
borban, több-kevesebb sikerrel. 

VL  Van megoldás arra, hogy kóstolón ne kelljen 
kiköpni a bort, de a végén még tudjunk járni?
Martin  Nem kell annyit inni.

Miklós  Ez attól is függ, a kóstoló hány tételből áll. Ha 
van tizennyolc tétel, mint múltkor a Bukovics borkósto-
lóján, annak a végére már féldecikből is benned van ki-
lenc deci bor, az sok embernél már egy kicsit veszélyes. 
De nem fontos, hogy mind megidd, amit a poharadba 
kapsz. Ha csak két centiket kóstolsz, az is élmény.

VL  Vannak Budapesten szervezett borkóstolók?
Miklós  Igen, kávézók, éttermek is szerveznek. Face-
bookon érdemes követni ezeket, például a Puskin 

Polcokaljától 
Villányig
Úgy gondolod, tudod hogy kell bort vásárolni és 
inni? Ezektől a srácoktól még lehet, hogy te is 
tanulsz valami újat: Bukovics Martint, a Mandi-
ner.hu borrovatának vezetőjét és Vincze Miklós 
újságíró-bloggert kérdeztük.

Borovat
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kávéházat. Különböző borászatok facebookon is hirde-
tik a kóstolókat, már akár 1500 forintért. Ma már egy 
harminc-negyven székes kávézó is tart borkóstolókat, 
van rá igény. Többnyire egy-két pince termését mutat-
ják be, és gyakran a pince saját munkatársat is küld, 
akár magát a borászt is. Nem igazán spórolnak ezen. 

Martin  A nemrég indult bornaptar.hu-n napi bontásban 
szerepel mind.

VL  Mire figyeljen, aki inkább maga szervezne 
ilyet?
Miklós  Egyrészt legyen hozzá elég hely a hűtődben, 
másrészt pedig nagyon fontos az, hogy a poharakat 
rendesen mosd el, mert előfordul hogy a mosószer 
anyaga benne marad a poharakban és elrontja az íze-
ket. Ha nincs borospoharad, akkor nem olyan jó az él-
mény, de két-háromszáz forint a borospohár darabja. 
Lényeges még, hogy ne kóstolj felváltva édeset, szára-
zat és félszárazat. Kezdj egy szamorodnival és a végén 
juss el egy cuvée-ig. Ha valaki nagyon szakszerű akar 
lenni, akkor kezdje a friss, fiatal borokkal, és onnan 
menjen az érlelt, például 2008-as borokig.

VL  A pezsgőről általában sokkal kevesebbet be-
szélünk - én például valamiért csak szilveszter-
kor iszom. Mi lehet ennek az oka? Mikor és ho-
gyan érdemes pezsgőt inni, és milyen a jó pezsgő?
Martin  Beskatulyázták az ünnepek itala kategóriába, 
innen nagyon nehéz kirobbantani. Főleg egy olyan gaz-
dasági helyzetben, ahol a legtöbb fogyasztó három-
szor is meggondolja, mit tesz a kosárba. Pedig pezsgőt 
bármikor lehet inni, mindig jólesik.

Miklós  Lehet fogyasztani egy teljesen véletlenszerű-
en választott kedd estén is, mert az is csak egy ital. A 

németek, a franciák, de már az osztrákok is több pezs-
gőt isznak nálunk.

Martin  Jó pezsgőhöz jó alapbor kell. Vitatkoznék azzal 
a véleménnyel, hogy a tankpezsgő rossz, és hogy pa-
lackos erjesztés nélkül nincs rendes pezsgő – az ilye-
nekből rengetegszer pont a vitalitás és gyümölcsösség 
hiányzik, ezért egy halotti tor szomorú kísérőiként in-
kább el tudom képzelni őket, mint egy örömteli pillanat 
mellé. Egy Champagne persze más. Ez is csak azt erő-
síti: az alapboron kell legyen a hangsúly.

VL  Nektek van kedvenc borotok, pezsgőtök, sző-
lőtök, borászatotok vagy borvidéketek? Van 
biztos név, amiben még sose csalódtatok?
Martin  Nem iszom sok alkoholt, persze bármikor szí-
vesen megkóstolok bármit, de a kíváncsiság ebben a 
szakmában szerintem alap. Vörösben egy soproni-bur-
genlandi kékfrankos vagy egy igazán jó pinot noir. Fe-
hérben a moseli és wachaui rajnai rizlingek, édesbor-
ban tokaji szamorodni vagy legújabb kedvencem, a Gi-
zella Pince Látomás nevű kései szürete. A Szent Tamás, 
a Nyergesek, a Betsek, a Nyúlászó dűlők száraz borai. 
Pezsgőben brut vagy extra dry, a nyerspezsgő túlérté-
kelt.

Miklós  Megiszom bármit ami cabernet. Csak száraz bo-
rokat iszom. Akiben nem csalódtam még soha, az a 
Bock Józsi bácsi. Ő más kategóriában dolgozik, mint az 
olcsóbornak az 1000-1500 forintos határa, de akciók-
ban 1000-1200 forintért már lehet kapni Bock boro-
kat. Villányt még nagyon szeretem, Sauskát is, Gerét is, 
Tiffánt is. A nagy áruházláncok válogatásaira is nagyon 
érdemes figyelni, iszonyatosan jó borok hat-nyolcszáz 
forintért. Simán lehet, hogy egy Loire völgyéből érkező 
másodvonalbeli francia bor kapja meg az áruház cím-
kéjét, és képes verni az itthoniakat.

Érdemes egy borértékelő honlapot felcsapni, és van 
egy Vivino nevű ios-android app is, amiben tudsz bo-
rokat pontozni és lehet hozzáfűzni szöveges értékelést 
is. Ha ott állsz a polc előtt a boltban, csapd fel az ap-
pot, keress rá a borra. Sok magyar is használja. Néha 
picit sznobok az emberek: a menedzser, aki hatszáz-
ezer forintot keres havonta, ha meg is veszi a nyolszáz 
forintos bort, le fogja húzni, mert ő a hatezer forin-
tos francia borokhoz szokott. Az ilyenek miatt fél pon-
tot nyugodtan hozzá lehet adni, a három és fél pontos 
bor igazából egy jó négyes, és azt már bőven érdemes 
meginni. 

Borovat Szertár

Adod vissza
a B1-vitaminomat!
Egészséges táplálkozásra nevelés
Tudtad, hogy a fejlett országokban a B1-vita-
min hiánya, a beri-berinek hívott betegség álta-
lában a túlzott alkoholfogyasztásra vezethető 
vissza? Én eddig nem tudtam, és tapasztalataim 
szerint sokan nem tudják azt sem, hogy mik is 
azok a szénhidrátok (≠csoki!). Pedig jobb lenne, 
ha tudnák, ugyanis a KSH 2009-es egészség-
felmérése szerint a 15 év feletti lakosság több 
mint felének a kívánatosnál magasabb a test-
súlya, minden ötödik pedig egyenesen elhízott. 
Mi pedig azon vagyunk, hogy okosabb felnőt-
teket neveljünk a ránk bízott gyerekekből. Az 
elméleti alapok után tehát álljon itt néhány 
módszertani ötlet az egészséges táplálkozásra 
nevelés témakörében.

Milyen anyagokkal is táplálkozunk? Elsőször is ott van-
nak a szénhidrátok (fő energiaforrások), aztán a fehér-
jék (testünk építőelemei), a zsírok (energiaforrások, va-
lamint a D, E, K és A vitamin forrásai), rostok (számunk-
ra lebonthatatlan szénhidrátok, az egészséges bélmű-
ködést segítik), vitaminok (energiaérték nélküli, a szer-
vezet számára nélkülözhetetlen vegyületek) és ásványi 
anyagok. A gyerekek életkorának és saját tudásunknak 
megfelelően azt is meg kell osztani, hogy melyikre mi-
ért van szükségünk, azt pedig feltétlenül, hogy milyen 
ételekkel tudjuk ezeket magunkhoz venni.

A közismert „táplálékpiramis” régi formáját (WHO 
1989) nemigen érdemes követni, manapság inkább a 
következő elosztást ajánlják: szénhidrátból kb. 60% 
(nem csak gabonák, de zöldségek, gyümölcsök formá-
jában is), fehérjéből 20% (nem csak hús, tojás, hal és 
tejtermék, de növényi fehérjék formájában is), zsírból 
20% (elsősorban növényi, pl. diófélék, másodsorban 
állati eredetű) szükséges. Több információt egyszerű-
en találhattok a Wikipédián a Tápanyag, Rost, Ásványi 
Anyagok, illetve a MyPlate szócikkek alatt, meg persze 
a középiskolás bioszkönyvekben.

Hogyan tehetjük mindezt őrsgyűlés-kompatibilissá? 
Először valahogy el kell juttatni az információt: mit is 
eszünk, miért fontosak az összetevők, és milyen ételek-
kel tudjuk magunkhoz venni azokat. Ha már tudunk va-
lamit, itt az ideje elmélyíteni ismereteinket! Ajánlok pár 
tematikus játékot lazításképp.

Információk begyűjtése
1. Építhettek táplálék-piramist nagy papírdobozokból, 
vagy WC-papír gurigákból, de akár építőkockákból is. 
Javaslom a fent vázolt szénhidrát-fehérje-zsír kb. 60-
20-20 %-os elosztását, valahogy így épülhet a vár:

túrós táska

kiwi dinnye

olaj, vaj dió, mogyoró

tejtermék hús, hal bab

padlizsán uborka répa spenót

kenyér krumpli rizs tészta kukorica

Tetszőlegesen variálható mindenféle szabállyal: Min-
denki válasszon magának egy kockát, és próbálja 
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Szertár

elhelyezni, lehet bele tenni vadabb kajákat is, mint pil-
lecukor vagy pirított sáska, csodás alkalmat ad is-
mertetni a gyerekekkel, hogy mi micsoda, miből áll és 
mennyit ajánlott enni belőle.

2. Vállalkozó kedvűek a cserkészotthon büszkeségeként 
óriás piramist is építhetnek egy háztartási gép dobozá-
ból, újságokból kivágott kaja-képecskékkel.

3. A kicsit nagyobbakat ne fárasszuk a fentiekkel, nekik 
kioszthatunk rögtön (egyénileg vagy csapatonként) kü-
lönböző problémás eseteket tartalmazó kártyákat. Né-
hány példa:

Lehet még ano-
rexiás, maraton-
futó, hányós-has-
menéses, másna-
pos, skorbutos, cukorbeteg, gluténérzékeny vagy akár 
nyers-vegán étrendet tartó is a problémás személy. Mi-
után összeállították az étrendet és felolvasták, a töb-
bieknek ki kell találni, hogy mi lehetett az illető problé-
mája. Minél abszurdabbak a kérdéseink, annál érdeke-
sebbnek ígérkezik a játék! Közben átbeszélhetjük a do-
log elméleti alapjait. 

Ha már kapizsgáljuk a lényeget, 
itt az ideje aktivizálódni.
1. Kapjon minden csapat egy üres tányért és egy ételt 
(például paprikás krumplit, sajttortát), ehhez kell a „tá-
panyagtartalmat” a terem másik végében található 
asztalról a táljába szállítania. Az asztalon minden tá-
panyagfajtát más-más színű papírfecnik jelölnek (pél-
dául a fehérjét fehér, a szénhidrátot sárga). Szívószállal 
kell továbbítani ezekből megállapodás szerinti mennyi-
ségű fecnit (például 2 fős csapat esetén 12 darabot) a 
tányérba, az étel tápanyagtartalmát utánozva. A legy-
gyorsabb csapat nyer, feltéve, hogy mindenki egyetért 
a színválasztásukkal. Nehezíthetünk színben egyező 
mosogatószivacs-darabokkal, ezeket nehezebb elvinni, 
vagy kelthetünk túlkeresletet mondjuk, zsírokból, hogy 
egy kis verseny is legyen. A szívószál alternatívája le-
het sok színes labda vödörbe továbbítása, ez esetben 
megengedett a csapatok közötti rablás, vagy a színe-
zett vizek meregetése, ekkor persze több kis tégely kell 
tányér helyett. És ez utóbbi verziót ajánlatos fürdőru-
hában játszani. Vadabb őrsöknek ajánlom az ételfes-
tékkel színezett vizek szürcsöléses-köpködéses továb-
bítását. 

2. Nagyobbaknak, tudóspalántáknak ételfajta helyett 
adjunk egy „hajót”, aminek különböző arányban, kü-
lönböző hiánybetegségekben szenvedő legénységét 
kell megmenteniük. Például: 3 fő skorbutos, 10 goly-
vás, 4 angolkóros. Ilyenkor a színek nem anyagokat je-
lölnek, hanem vitaminokat, ásványi anyagokat, ezek-
ből kell annyit a legénységnek juttatni, ahány betegük 
van. Előre tájékozódjunk a betegségekről, így sok érde-
kes dolgot oszthatunk meg a fiatalokkal. Megdöbben-
tő tény például, hogy a Magellán legénységének több 
mint fele halálozott el skorbutban, aminek gyógyítási 
módja akkoriban igazi rejtély volt. 

Ötletadó táblázat hiánybetegségekről
Betegség Gyógyír Tünetek

Skorbut C-vitamin sebek, törések lassú  
gyógyulása, gyulladt íny

Beri-beri B1-vitamin idegrendszeri és  
szívproblémák

Golyva Jód pajzsmirigy-megnagyobbo-
dás, légzést is akadályozhat

Angolkór D-vitamin dongaláb, csontlágyulás

Lazítás
Ha pedig kellőképp kiőrültködtük magunkat, lenyugod-
hatunk egy-egy lazább játékkal. Játszhatunk különfé-
le fűszerek illatának kitalálásával, vagy egy témához 
illő online játékkal, a Lunchomatic-kal. Böngészhetjük 
a tápanyagtáblázatokat a csokik csomagolásán, vagy 
mekis tálca-papír hátoldalán, kiszámolhatjuk testtö-
meg-indexünket, napi kalóriaigényünket, vagy simán 
lazíthatunk egy kis szénhidrátban és rettentő transzs-
zsírsavakban gazdag mikróspopcorn felett. 

Heveny székrekedéssel küsz-
ködsz, állítsd össze egy napi 
étrendedet! (A rosttartalmú 
ételek segítik a bélműködést, 
figyelj, hogy egyél elég teljes 

kiőrlésű gabonát, zöldséget és 
gyümölcsöt!)

Állíts össze egy 
napi étrendet 
Etának, aki 

komoly súlyfe-
lesleggel ren-

delkezik! (Igye-
kezz Etának 

minél kevesebb 
szénhidrátot és 

zsírt adni!)

Állíts össze egy napi étrendet 
Dezsőnek, akinek magas a 

koleszterinszintje! (Kerüld az 
állati eredetű zsírokat, etess 
vele sok rostot teljes kiőrlésű 
cuccok, zöldségek és gyümöl-

csök formájában)
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szabadon fogyaszthat alkoholt. Sőt, az 5Mózes 14,26 
kifejezetten buzdítja, hogy fogyasszon. Azonban ré-
szegség jelensége egészen idáig nem közvetlen velejá-
rója a borivásnak. Ezt külön kezeli az Ige, és ki is fejezi 
véleményét (Példabeszédek 20,1) de nem tiltja. Csak 
kijelenti, hogy „senki sem bölcs, aki attól tántorog.”  Ezt 
az ívet láthatjuk végigvonulni az Ószövetségen. A pa-
pok és próféták nem ittak alkoholt, és a szent helyek-
re tartó emberek sem ihattak, de egyébként a minden-
napi élet része volt, mértékkel. Az Újszövetség pedig 
ennél többet is mondd: Jézus maga is közreműködik a 
borfogyasztásban, amikor a kánai menyegzőn (János 
2, 1-13) borrá változtatja a vizet, és valószínűleg nem 
lógott ki az emberek sorából, és ő maga is ivott belőle. 
Sőt, az utolsó vacsorán maga is utal rá (Máté 26,29), 
hogy egészen idáig ő is ivott bort.

Ha ennyire mindennapi volt az alkoholfogyasztás a 
Biblia évezredeiben, akkor nekünk miért problémás 
ez a kérdés? Pál írja: „Minden szabad nekem, de nem 
minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok 
semminek a rabjává”(1Korintus 6,12)  A cserkészvezető 

Cserkészvezetőként a legtöbben már találkoztunk a 
következő mondattal: „Csak kiugrunk program után 
egy sörre az őrssel…” Mit tegyünk ebben a helyzetben? 
A lelkiismeretünk valahol megszólal, és feltesz egy kér-
dést: helyes ez? A cserkészvezető pedig tudja, hogy ha 
nem tud dönteni egy etikai kérdésben, akkor elő kell 
venni azt az útmutatót, amiben még erre a kérdésre is 
van válasz: a Bibliát.

Mit mond a Biblia az  
alkoholfogyasztásról? 
Már a Bibliánk első lapjain 
is megjelenik az alkoholfo-
gyasztás. Noé volt az első, 
akiről írásos bizonyítékunk 
van, hogy bort ivott. De mi 
lett a vége? „Egyszer bort 
ivott, megrészegedett, és 
meztelenre vetkőzött a sát-
rában.”  (1Mózes 9,21) Te-
hát több ezer évvel ezelőtt 
sem különbözött az alko-
holfogyasztás következmé-
nye a maitól. Noéval, az Is-
ten emberével is előfordult 
egyszer, hogy megrészege-
dett, de nem vált részeges-
sé. Itt pedig elkezdődik egy 
ív, ami végigvonul a Szent-
íráson, és tanít minket az 
alkoholfogyasztásról. A 
következő perikópa ahol 

találkozunk az itallal, a 3Mózes 10,9. Itt már egyér-
telmű tiltás jelenik meg, de csak arra az időre, amikor 
valaki a szent sátorba megy.  Azaz általánosságban 
nincs tiltva az alkoholfogyasztás, de az Istennel való 
találkozás előtt tilos. A következő hely (4Mózes 6,3) 
már általános tiltást ír le, de csak a fogadalmat tet-
tek számára, azaz az akkori papoknak, az átlagember 

írta: Sáska Attila csstj. (121.)

Iszik, vagy…

vezet?
Az igazi kérdés nem az, hogy szabad-e megin-
nom egy sört az őrsömmel, hanem az, hogy mit 
szeretnék elérni ezzel.

Lelki

Mert ti, testvéreim, sza
badságra vagytok elhívva; 
csak a szabadság nehogy 
ürügy legyen a testnek, 
hanem szeretetben szol
gáljatok egymásnak.

Galata 5,13

tudja, hogy azok a dolgok, amiket teszünk, valamilyen 
céllal történnek. A célokat vezetőként, mi tűzzük ki. Az 
úton, ami ehhez a célhoz vezet, mi megyünk végig a 
cserkészeink élén. Az igazi kérdés nem az tehát, hogy 
szabad-e meginnom egy sört az őrsömmel, hanem az, 
hogy mit szeretnék elérni ezzel. Az alkoholt is Isten te-
remtette, és nincs tiltva számunkra. De amit el szeret-
nénk érni, az az, hogy Isten dicsőségére éljünk. Így Pá-
lra hivatkozva: szabad alkoholt innom, de nem biztos, 
hogy a célom eléréséhez közelebb visz.

Egy kicsit más oldalról, a vezető oldaláról megközelít-
ve pedig egy elég biztos ténnyel kerülünk szembe: úgy-
is el fognak menni a cserkészeim inni. Mit kell tennem? 
Megakadályozzam? Semmi értelme, akkor elmennek 
olyankor, amikor nem tudok róla. Itt épül be a gyakor-
latba mindaz, amiről eddig olvashattunk. Ha valakivel 
le fognak ülni inni, akkor élek a szabadságommal, és 
én leszek az, aki elmegy velük. Mert az élet minden te-
rületén tudjuk tanítani példánkkal a ránkbízottakat, így 
az alkoholfogyasztásban is. Csak arra kell figyelnünk, 
hogy mi magunk jó példák legyünk. 
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Átvehető, és még megvásárolható 
az NNT2013 album
Ahogyan arról korábbi levelünkben tájé-
koztattunk, elkészült a Nemzeti Nagytábor 
2013 album. Sokan már a konferencián el-
vitték az előrendelt példányaikat, akik pe-
dig ezt nem tudták megtenni, továbbra is 
átvehetik a megrendelési űrlapon megadott 
helyszíneken az albumot/albumokat. 

Ha nem rendelted meg korábban, de szeret-
néd tudni hogyan zajlottak az NNT2013 elő-
készületei, vagy hány darab müzli szelet fo-
gyott a táborban és hány tonna kenyérre ken-
hető krém készült, esetleg azt, hogy milyen 

volt egy bogár élete az NNT2013-ban, akkor ezen az 
űrlapon megrendelheted az albumot (http://goo.gl/rq-
P8U2), vagy megvásárolhatod személyesen a Horánsz-
ky utca 20. szám alatti irodában.

A kedvezményes árra vonatkozó előrendelések 2014. 
május 20-án lezárultak, az ezt követő megrendelések 
esetén a kiadvány ára 2000 forint.

Egy kis ízelítő a kiadványból: http://goo.gl/2gXjL5

Külügyi Képzés 2014/2015
2014/2015-ben újra Külügyi Képzést szervezünk!

Várjuk azon 16 év feletti cserkészek jelentkezését, akik 
érdeklődnek a nemzetközi cserkészet, az Országos Kül-
ügyi Bizottság munkája, valamint az idegen nyelvek, 
nemzetközi kapcsolatok, különböző kultúrák iránt; sze-
retnek utazni, és szeretnének egy dinamikus, baráti 

hangulatú csapat tagjai lenni. Várjuk magyarországi és 
határon túli magyar cserkészek jelentkezését is! A kép-
zés folyamán lehetőség lesz belelátni a magyar cser-
készetet érintő külügyi kérdésekbe, külföldi és határon 
túli fiatalokkal találkozni.

Időpontok:
• 2014. november 14-16., Budapest, szeminárium jel-

legű hétvége.
• 2015. március 06-08., Szlovákia, külügyi portya.
Jelentkezés: 
intercom@cserkesz.hu
Határidő:
2014. október 31.
Feltételek:
• betöltött 16. életév
• egy idegen nyelv ismerete
A megadott hétvégéken való részvétel és közben fel-
adatok vállalása  

Sokan megtették, mondd el te is a véleményed!
Mindent a toborzásról! címmel évindító konferenci-
át tartott a Magyar Cserkészszövetség, amelyen kö-
zel kétszázan vettetek részt, és vehettétek át az elké-
szült toborzó anyagokat, illetve egyéb kommunikáci-
ós termékeket: a szórólapot, a plakátot, a tervezőnap-
tárt, illetve a Magyar Cserkész és Vezetők Lapja min-
den eddig elkészült lapszámát nyomtatott formában. 
A szervezők, és mi is fontosnak tartottuk, hogy ezen az 
eseményen – az átadott grafikai anyagokon túl – be-
mutassuk nektek a kommunikációs csoport tevékeny-
ségét. Nagyon örültünk, hogy megmutathattunk va-
lamit abból a munkából, amelyet a cserkészet egyre 
nagyobb láthatóságáért, illetve a belső kommunikáció 

fejlesztéséért végzünk, és annak, hogy mindezt nagy 
érdeklődés övezte részetekről.

Ahogyan azt elmondtuk, illetve a konferencián kiosztott 
kérdőíven is megfogalmaztuk, fontos számunkra a vé-
leményetek, hiszen rólatok, a ti munkátokról, tevékeny-
ségetekről kommunikálunk. Éppen ezért kérjük, hogy 
ha a szeptember 27-i találkozón nem volt rá alkalmad, 
akkor töltsd ki online a kérdőívünket, hogy minél több 
véleményt, javaslatot be tudjunk építeni a cserkészek-
ről szóló, és a cserkészekkel történő kommunikációba. 
A kérdőívet itt tudod kitölteni: goo.gl/OlQaTh. Köszön-
jük, hogy elmondod a véleményed, és ezzel támogatod 
a munkánkat!

Az Országos
Elnökség hírei

Hírek
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