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Az elérhető gondoskodás

dvent idején minden évben a tervezgetésé, a várakozásé, a készülődésé
a főszerep, hiszen alig várjuk már az
év végi ünnepeket, amikor végre egy kicsit
több időt tölthetünk a szeretteinkkel és
azokkal a barátainkkal, akikkel annyi minden köt össze minket, hogy már szinte családtagnak számítanak. Ajándékokon törjük
a fejünket, menüt tervezünk, programokat
egyeztetünk, és talán bosszankodunk, hogy
megint elfelejtettünk időben új izzósort
venni a karácsonyfára…
A magazin téli száma a többi között
abban is segít, hogy megtaláljuk a tökéletes saját készítésű ajándékot, vagy
hogy olyan sütemény kerüljön az asztalra,
amelyből azok is ehetnek, akik érzékenyek
valamilyen élelmiszerre.
Persze tudjuk, hogy idén egyébként is
máshogy készülődünk mindannyian, hiszen
a járványhelyzet miatt óvatosabbnak kell
lennünk, még jobban kell vigyáznunk egymásra, különösen az idősebb, betegebb

családtagokra, mint egyébként tennénk.
De nem kell feltétlenül lemondanunk az
együtt eltöltött időről! Legyünk óvatosak,
figyeljünk még jobban a higiéniára, és bármilyen nehéz is, próbáljuk meg kerülni a
puszikat, öleléseket. Bár szokatlan lehet,
de ne mondjunk nemet akkor sem, ha gyerekeink, unokáink felvetik, hogy a karácsonyestét virtuálisan töltsük együtt: az
internet segítségével akár órákon keresztül
beszélgethetünk, láthatjuk, amint a gyerekek kibontják az ajándékokat, és lelkesen
nekilátnak a nagyi sütijének… Ez ugyan
nem pótolja a személyes találkozást, de biztonságos, és segít átéreznünk a karácsony
hangulatát, hogy az év vége a megszokott
békességben teljen.
Kívánok mindenkinek örömökben gazdag, biztonságban eltöltött karácsonyt és az
ideinél nyugodtabb, békésebb új esztendőt!
Dr. Hegyesiné Orsós Éva,

a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége elnöke

A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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KÖNYVEK
MÁSKÉPP…
HANGOSKÖNYVTÁR LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK
Egy-egy meghatározó olvasmányélmény egész életünket végigkísérheti,
kedvenc könyveinket újra és újra kézbe vesszük. Sajnos azonban az
évek előrehaladtával egyre többen vannak, akik nem jól vagy egyáltalán
nem látnak, pedig szeretnek olvasni, és végre idejük is lenne rá. Nekik
nagy segítség lehet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
hangoskönyvtára.

L

egyen szó kedvenc mesehősünk kalandjairól, izgalmas történelmi drámáról, elgondolkodtató utópiáról, netán
humoros kalandregényről, amelynek poénjain újra és újra hangosan felnevetünk…
a könyvek részei az életünknek, akárhány
évesek vagyunk is. Vannak olyan köteteink,
amelyeket sokadszorra is ugyanolyan lelkesen olvasunk végig, amelyekbe időként belelapozunk egy-egy jelenet, mondat, fejezet
kedvéért. Lehet, hogy kikapcsolódni szeretnénk, de az is előfordulhat, hogy útmutatást keresünk, egy olyan mondatot, amely
választ ad a bennünk motoszkáló kérdésre.
És persze gyakran érezzük úgy, hogy
bárcsak több időnk lenne olvasni, de sok
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minden más kerül előrébb a teendők listáján, így csak gyűlnek a könyvek, amelyeknek
egyszer majd szeretnénk a végére jutni. Reménykedünk, hogy majd nyugdíjasként… ám
azzal együtt, hogy nemritkán ekkor sem lesz
sokkal több szabadidőnk, sokaknak egy másik, komoly problémával is meg kell küzdeniük: a látásuk romlásával vagy akár elvesztésével. A Semmelweis Egyetem Szemészeti
Klinikájának kutatócsoportja által 2016-ban
készített országos felmérés szerint hazánkban több mint 218 ezer ötvenéves vagy
idősebb vak és látássérült él. A vakság oka
nagyrészt az időskori makuladegeneráció és
egyéb látóhártya-betegségek, a szürke hályog, a zöld hályog és a cukorbetegség.

AJÁNDÉKÖTLET
Egy-egy hangoskönyv karácsonyi ajándéknak is tökéletes lehet, érdemes szétnézni a
kiadók kínálatában. Az újdonságok között
találjuk például Esterházy Péter utolsó
művét, a Hasnyálmirigynaplót Alföldi
Róbert előadásában, de olyan klasszikusokat is, mint az Iskola a határon vagy A Pál
utcai fiúk, gyerekkönyveket, mint a Bogyó
és Babóca egyik legfrissebb darabja, de
akár önfejlesztő köteteket is, mint Almási
Kitti Bátran élni – Félelmeink és gátlásaink
leküzdése című munkája.

Ők pedig sajnos sokkal nehezebben
hódolhatnak a szenvedélyüknek. Ezen a
helyzeten szeretne javítani a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
amely 1961-ben hozta létre Hangoskönyvtárát. Az eleinte orsós, majd kazettás magnón hallgatható hangoskönyveket idővel
felváltották a CD-k, ma pedig már online és
telefonos alkalmazás segítségével is kölcsönözhetők (https://www.mvgyosz.hu/
amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/bodor-tibor-hangoskonyvtar/). A többezres
állomány folyamatosan bővül, a katalógus
a legkülönbözőbb műfajú régi és vadonatúj
irodalmi alkotások mellett például rádiójátékokat is tartalmaz. A szövetség szeretné,
hogy mindenkinek elérhető legyen a szolgáltatás, ezért személyes kölcsönzésre is
van lehetőség Budapesten, illetve postán
is elküldik ingyenesen a kiválasztott darabokat bárhová az ország területén. Ahhoz,
hogy látássérült vagy vak személyként
bármilyen formában élhessünk a kölcsönzés lehetőségével, csupán regisztrálnunk
kell az egyesület honlapján.
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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AJÁNDÉKOZZON
EGÉSZSÉGET
A CSALÁDNAK!
POSTA CSALÁDI BIZTOSÍTÁS
Az idő múlásával sok miden megváltozik, többek között az egészségről
alkotott elképzeléseink is módosulnak. Idővel az válik normál állapottá,
hogy valami mindig fáj egy kicsit, mindig van egy-két pluszjel a
laborleleten, és a családban, társaságban is egyre többet beszélgetünk
egészségügyi kérdésekről.

N

éha persze megmosolyogjuk magunkat, és jókat nevetünk a magunk
és egymás kétségein, hogy ezzel is
oldjuk az aggodalmainkat: vajon lesz kihez
fordulnunk, ha komoly orvosi kérdésünk
merül fel? Vajon időben bejutunk egy-egy
fontos vizsgálatra? Vajon lesz elég anyagi
tartalékunk a gyógyulásra? A Posta Biztosítónál most olyan modern baleset- és
betegségbiztosítás érhető el, amely valódi,
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szakszerű gondoskodást kínál a biztosítottaknak.
Ez a szolgáltatás azon túl, hogy anyagi segítséget nyújt különféle balesetek és
betegségek esetén, éjjel-nappal hívható
orvosi call centerrel is az ügyfelek rendelkezésére áll. Ezt a központot bármilyen
egészséggel, betegséggel kapcsolatos
kérdéssel bármikor lehet hívni. A központban olyan szakemberek dolgoznak, akik

P O S TA C S A L Á D I B I Z T O S Í TÁ S: A S S Z I S Z T E N C I A S Z O L G Á LTATÁ S



SEGÍT SÉG BETEGSÉG,

segíteni tudnak a laborleletek értelmezésében, az intézmények közti eligazodásban, meg tudják mondani, hogy az ország
különféle pontjain egyes sürgős ellátást
igénylő esetekben melyik intézményhez
tudunk fordulni.
Nemrégiben ez a biztosítás fontos új
szolgáltatással is bővült, s ma már lehetőséget biztosít arra, hogy soron kívül, magán
orvosi ellátásban végeztessünk CT- vagy
MRI-vizsgálatot, vagy egynapos sebészeti
ellátásban részesüljünk. Ezek nélkülözhetetlenek számos súlyos mozgásszervi,
neurológiai és onkológiai betegség kezelésének megkezdéséhez, ugyanakkor az
állami ellátórendszerben olykor sokat kell
rájuk várni. A várakozás alatt pedig értékes
heteket, hónapokat is veszíthetünk.
A családi módozatban a szerződő ingyenesen bevonhatja a biztosításba házastársát, élettársát, gyermekét vagy akár unokáját is, akikre ily módon szintén kiterjed a
védelem. A szerződés biztosítottja legfeljebb 60 éves lehet, de ha már túl vagyunk
ezen az életkoron, akkor is szerződhetünk,
a Posta Biztosító ugyanis lehetőséget nyújt
arra is, hogy ön szülőként gyermeke vagy
unokája javára kösse meg ezt a szerződést
ajándékképpen. Jó ötlet lehet ez például
egy születésnap vagy karácsony alkalmából is. Így ön elősegítheti, hogy szerettei
egészségügyi kérdés, probléma esetén
segítséget kaphassanak. Ehhez csupán
arra van szükség, hogy azzal a gyermekével vagy unokájával, akit a szerződésben biztosítottként szeretne megnevezni,
elmenjen a legközelebbi postára, és olyan
Posta Családi Biztosítást kössön, amelynek
ön lesz a szerződője, a jelen lévő családtag
pedig a biztosítottja.
B A L E S E T, M Ű T É T E K E S E T É N
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AZ ÖRÖK
FIATALSÁG
(NEM TITKOS)
RECEPTJEI

HIDRATÁLJUNK!
Sokan hajlamosak vagyunk kevesebb figyelmet szentelni a napi folyadékfogyasztásunknak, mint az étkezésünknek, pedig a megfelelő folyadékbevitel akár éveket is fiatalíthat
rajtunk. Nem csupán a bőrünk lesz így puhább és rugalmasabb, de a túlsúly megelőzésében is sokat segít, ha odafigyelünk arra,
mennyit iszunk. Persze az sem mindegy,
hogy mit: érdemes kiiktatni az üdítőket,
minimalizálni a kávét, és napi 2-3 liter vizet,
cukormentes teát fogyasztani.

Mértékletes, de okos étkezés,
rendszeres agytorna, élénk
társasági élet és sok séta: már
ennyivel is sokat tettünk a
fiatalos lelki, szellemi és fizikai
kondíciónkért. Akkor is, ha az
alábbi életmódtanácsok közül
először csak egyet fogadunk meg,
de biztos, hogy amint érezzük a
jótékony változást, máris megnézzük, melyik lehet a következő.

R

engeteg csodálatos dolgot fedezett
már fel az emberiség az idők folyamán, de az örök fiatalság receptje
még várat magára… Szerencsére azonban
mára számos olyan praktikát ismerünk,
amellyel egy kicsit kicselezhetjük a mulandóságot. Egy-egy életmódbeli új szokás beiktatásával rengeteget tehetünk azért, hogy
szellemileg és testileg minél tovább fiatalok,
de legalábbis fiatalosak maradhassunk.

EGYÜNK OKOSAN!
Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás.
Nem csupán testünk egészsége és megfelelő kondíciója, de szellemi frissességünk
8
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frissen tartásának a rendszeres keresztrejtvényfejtés. Mellette olvassunk könyveket,
akár könyvklubot is alapíthatunk, hallgassunk klasszikus zenét, nézzünk természetés dokumentumfilmeket, sőt, ha úgy tartja
kedvünk, akár egy idegen nyelv megtanulásába is bátran belevághatunk, vagy hallgathatunk szabadegyetemi kurzusokat,
bármely életkorban.

MENJÜNK TÁRSASÁGBA
– VIRTUÁLISAN!
Fontos, hogy rendszeresen érjenek bennünket új ingerek, ezért érdemes időről időre
kimozdulnunk otthonról, persze majd csak
akkor, ha elmúlt a járványveszély. Addig is
a baráti kávézás, pecázás, a kulturális események helyett keressünk virtuális programokat. Tartsuk a kapcsolatot a barátainkkal
telefonon, vegyünk részt online megtartott
eseményeken.
szempontjából is fontos odafigyelnünk arra,
mit eszünk. Kerüljük a tartósítószerektől
és adalékanyagoktól hemzsegő ételeket
és alapanyagokat, ha tehetjük, vásároljunk
helyi, megbízható árusoktól, termelőktől.
Táplálkozzunk változatosan, együnk sok
zöldséget és gyümölcsöt, és a hús mellett
a halról se feledkezzünk meg. Minél színesebb a táplálkozásunk, annál több jótékony
vitamint és ásványi anyagot biztosítunk
szervezetünknek az ideális működéshez. Ha
pedig az élelmiszer egy részét mi magunk
állítjuk elő, például kertészkedünk, horgászni vagy gombászni járunk, máris találtunk
egy új, izgalmas hobbit is!

MOZOGJUNK!
A rendszeres testmozgás nem csupán az
egészségünknek tesz jót, de javítja a köz
érzetünket is: ép testben valóban ép, de
legalábbis épebb a lélek. Már heti néhány
kiadós sétával sokat tehetünk azért, hogy
minél tovább fittek maradjunk, de a kertészkedés fiatalon tartó hatása is közismert.
Remek társ lehet az aktív életmódhoz egy
kutya is, hiszen rendszeres mozgásra ösztönöz bennünket.

TORNÁZTASSUK AZ AGYUNKAT!
Ne csupán a testünket tartsuk karban, de
a szellemünket is! Remek módja agyunk
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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INSPIRÁLÓ NAGYSZÜLŐK
A nagyszülők és az unokák különleges, értékekkel teli kapcsolata
számos művészt megihletett, csodálatos festmények, irodalmi alkotások
születtek, és nagyon sok olyan híresség van, akiket részben vagy
egészben nagyszüleik neveltek. Cikkünkből az is kiderül, mire mentek
a nagyszülői házból hozott útravalóval.
NYERŐ PÁROSÍTÁS
Az Oxfordi Egyetem kutatásai is alátámasztják, hogy azok a gyerekek, akiknek
aktív kapcsolatuk van a nagyszüleikkel, felnőttként kisebb eséllyel küzdenek majd érzelmi és viselkedési problémákkal. A meghitt unoka-nagyszülő kapcsolat előnyeit
felsorolni szinte lehetetlen. A gyerekek
például megismerik a családi történeteket,
bármikor számíthatnak a nagymamára és
a nagypapára, ami erősíti a biztonságérzetüket. A nagyszülők pedig újra és újra
felfedezhetik a világot, így szellemileg és
fizikailag is sokkal tovább maradhatnak jó
kondícióban, sőt tovább is élnek, ahogy azt
kutatások is bizonyítják.
10
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A különleges kapcsolatot számos festmény, műalkotás is megörökíti, jól felismerhető vigyázó, tanító, néha súlyos pillanatok
elevenednek meg előttünk. Érzelmi gazdagságot, meleg együttérzést, igazi megértést
sugároz minden ecsetvonás ezeken a festményeken, mint Daniel F. (DAN) Gerhartz
Nyári történet című fenti alkotásán.

mamája határozott, erős kezű asszony volt,
a legbiztosabb pont a családban. A volt
amerikai elnök így nyilatkozott róla, amikor
meghalt: „Elvesztette a rák elleni csatát,
amelyet, mint mindent az életben, hatalmas erővel és alázattal vívott meg. Ő tanította meg nekünk, hogy lehet, sőt, kell
kockázatot vállalni.”
Bill Clinton édesapja nem sokkal fia születése után halt meg, a kisfiút ekkor a nagyszülők vették magukhoz, hogy édesanyja
be tudja fejezni a tanulmányait. A nagyszülőknek nagyon fontos volt a tanulás, ezért
nagyon szigorúan nevelték, és az oktatást
helyezték előtérbe. Az egykori elnök is nagypapa már, saját bevallása szerint sokkal engedékenyebb, mint az ő nagyszülei voltak.
Gabriel García Márquez 18 éves kora óta
szeretett volna regényt írni a nagyszülei
házáról, ahol felnőtt, és ahol annyi meghatározó élmény érte. Végül 40 évesen
találta meg ehhez a megfelelő formát és

hangot: megírta a Száz év magány című
művét, mely irodalmi Nobel-díjat és világhírnevet hozott az írónak.
A gyermekkor határozza meg, hogy
az ember hova indul – vallja Bereményi
Géza író, rendező, forgatókönyvíró, aki a
nagyszülei iránti tiszteletből vette fel az
ő vezetéknevüket. A világhírű művészt
a nagyszülei és a Teleki téri piac nevelte
hatéves koráig.
Richter Gedeon is a nagyszüleinek köszönheti az alapvető értékeket, mint az önzetlenség és a segítségnyújtás, amelyekkel
elindult a világhírt jelentő úton. Szülei korán meghaltak, Gedeont és testvéreit az
anyai nagyszülők és az egyik anyai unokatestvér családja nevelte fel Gyöngyösön.
Az emberbarát gyógyszergyáros – mondták róla munkatársai. A gyár a kitűnő fizetések, juttatások és az emberséges légkör
miatt a kor egyik legjobb munkahelyének
számított.

NAGYRA NŐTT UNOKÁK
Talán kevesen tudják, de két korábbi amerikai elnök is sokat köszönhet nagyszüleinek. Barack Obamát édesanyja sokáig nevelte egyedül, majd 10 éves korában anyai
nagyszüleihez költözött Honoluluba, és
egészen 18 éves koráig lakott velük. NagyA LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK
OKOSAN?

Takarékoskodni? Okosan? Jó vicc, szólhat vissza most ön, kedves Olvasó.
És igaza van: manapság valóban nem könnyű tartalékot képezni. Mégis
muszáj, ha felelősen gondolkodunk, hiszen bármikor előállhat olyan
váratlan vészhelyzet körülöttünk, amely többletkiadásokat követel.
Az aranyszabály az, hogy az eladósodásnál minden jobb, azaz mindig
jobb a meglévőből okosan félretenni, mint a nem létezőből költeni…

S

ajnos gyakran hallani manapság olyan
történetekről, amikor az élet más területein mindig okos és megfontolt
nyugdíjasok különféle hiteleket, kölcsönöket
vesznek igénybe, majd végül annak sokszorosát fizetik vissza kínkeservesen.
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Az első és legfontosabb szabály e tekintetben ősi, de ma is igaz: csak addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Mindig
gondoljuk át, valóban szükségünk van-e
többletforrásra, s ha igen, valóban azonnal
van-e szükségünk rá.

A második szabály pedig az, hogy az a
jó hitelező, aki a legközelebb áll hozzánk.
Ez pedig bármily meglepően hangzik
is: mi magunk vagyunk. Azaz, a legjobb
megoldás az, ha mindig képezünk egy bizonyos tartalékot a kiszámítható, a jövőben felmerülő várható és váratlan gondok
esetére.
Ennek számos módja van. Közülük
a megtakarítási célú biztosítások azért
ajánlhatók, mert velük egyszerre két fontos és hasznos cél teljesül. Először is, bármilyen kicsit tudunk is félretenni, pénzünk
így nemcsak pihen, de gyarapodik is közben. Másodszor, eközben kapunk valamilyen plusz szolgáltatást, például életbiztosítási gondoskodást.
Mindezek miatt érdemes tehát a hitelfelvétel helyett valamilyen biztosítás
segítségével takarékoskodni. A Posta
Biztosító kínálatában nagyon sokféle
ilyen szolgáltatás létezik: ha az ember átgondolja, mekkora összeget tud havonta
félretenni, s van-e a takarékoskodásának
konkrét célja az összeget vagy a takarékoskodási időt illetően, a postai munkatársak szívesen megmondják, melyiket érdemes választani.
Nyugdíjasként az embernek általában
egészen konkrét elképzelései, vágyai vannak a jövőt illetően. Azt is tudjuk, körülbelül milyen időintervallumban, milyen
nagyságrendű kiadásokkal kell számolnunk: van, aki egy utazásra tartalékolna,
van, aki gyermeke, unokája javára, például egy jeles alkalomra, s olyan is van,
aki éppen családját szeretné mentesíteni
az anyagi áldozatoktól arra az esetre, ha
vele történne valami. Manapság ez is egyre többek számára fontos és természetes

IMPULZUSVÁSÁRLÁS
Impulzusvásárlásnak hívják, amikor például
a pénztár közelébe vagy más feltűnő helyre
olyan kis értékű, de valamiért csábító árucikkeket pakolnak ki az üzletek, amelyeket
a várakozás közben már csak unalomból is
beteszünk a kosárba. Vásároljunk tudatosan,
legyünk óvatosak, így a kicsiből is többet
tudunk félretenni

része az önbecsülés, a méltóság megőrzésének. Ezen a téren nyújt megbízható
szolgáltatást a PostaÖrökhagyó kegyeleti
biztosítás, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb bizalomnak örvendő biztosítási
szolgáltatása a vállalat széles termékpalettáján.

POSTAÖRÖKHAGYÓ
A PostaÖrökhagyó olyan biztosítás, mely
kegyeleti célokra használható fel

A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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SZALONCUKOR

ÉDES KARÁCSONY
EGÉSZSÉGESEN

A karácsony bizony akkor az igazi, ha az ünnepi asztalon ott sorakoznak
a megszokott édességek, ha illatuk betölti a szobát… Csakhogy napjainkban
szinte már mindegyik családban akad valaki, aki cukorbeteg, vagy nem
fogyaszthat bizonyos típusú élelmiszereket, így nehéz olyasmit sütni, amit
mindenki fogyaszthat. Ebben segítünk a klasszikus édességek mindenmentes
változataival.

ÉDES HÓGÖMBÖK
HOZZÁVALÓK: 2 db érett banán • 1 dl kó-

kusztej • 5 evőkanál kókuszreszelék • 1 evőkanál eritrit • 1 csapott teáskanál útifűmaghéj • 20 g (gluténmentes) lágy zabpehely •
15 db magozott meggy • 100 g kókuszreszelék a forgatáshoz
ELKÉSZÍTÉS: Darabokra tördeljük a banánt,
és pépesítjük. Adunk hozzá kókusztejet,
kókuszreszeléket és eritritet, zabpelyhet és
útifűmaghéjat, majd fél óráig a hűtőben pihentetjük, hogy formázhatóra keményedjen.
Golyókat készítünk belőle, közepükbe belenyomunk egy-egy meggyet, s meghem14
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pergetjük a kókuszreszelékben. 20 percre
visszatesszük a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek.

BEJGLI

HOZZÁVALÓK:

HOZZÁVALÓK:

Alap: 100 g kókuszliszt • 6 dl víz • 50 g kókuszzsír
Töltelék: 1 evőkanál kókuszliszt • 3 evőkanál kókuszreszelék • 3 g konjakliszt • 2 dl kókusztej
• eritrit
Bevonat: cukor- és tejmentes csokoládé
ELKÉSZÍTÉS: Az alaphoz a vizet és a kókuszzsírt
felmelegítjük, majd a kókuszlisztet hozzáadjuk.
Lassú tűzön addig keverjük, míg egységes mas�szát nem kapunk, ezután hagyjuk pihenni. A töltelékhez lassú tűzön összefőzzük a kókuszreszeléket, a kókuszlisztet, a konjaklisztet, a kókusztejet,
valamint az eritritet, majd hagyjuk kihűlni. Az elkészült alapot hosszú, keskeny téglalappá nyújtjuk,
bekenjük a töltelékkel, aztán a hosszabbik oldala
mentén felgöngyöljük. Az így kapott vékony tekercset áthevített kés segítségével apró rudacskákra
szeljük. A darabokat 30 percre hűtőbe tesszük,
majd bevonjuk a gőz felett megolvasztott csokoládéval. Hagyjuk kihűlni, majd 3 órára visszates�szük a hűtőbe.

Tészta: 60 g rizsliszt • 50 g mandulaliszt
• 30 g tápiókakeményítő • 3 g konjakliszt
• 1 evőkanál útifűmaghéj • 10 g élesztő • 1 kávéskanál eritrit • 1 dl rizstej
Töltelék: 100 gramm dió • 2 evőkanál almapüré • 1 evőnakál cukormentes baracklekvár • késhegynyi édesítő • 5 dkg kókuszzsír
ELKÉSZÍTÉS: A szárított élesztőt lassú tűzön,
kevés rizstejjel megfuttatjuk, és hozzákeverjük az útifűmaghéjat. A liszteket és az élesztős tejet összeöntjük, formázható masszává
gyúrjuk, konyharuhával letakarva 30 percig
pihentetjük. A diót ledaráljuk, kókuszzsíron
megpirítjuk az almapürével, a baracklekvárral
és az édesítővel. A tésztát kókuszliszttel meghintett deszkán egyujjnyi vastagságúra nyújtjuk, rákenjük a tölteléket, majd felgöngyöljük,
tetejét villával megszurkáljuk, és kókuszzsírral
kikent tepsibe fektetjük. 180 fokon a bejgli körülbelül 25 perc alatt aranybarnára sül.

MÉZESKALÁCS
HOZZÁVALÓK:

200 g gluténmentes zabpehelyliszt • 40 g rizsliszt • 6 dkg kókuszzsír
• 50 g eritrit • 20 dkg laktózmentes vaj • 6 teáskanál mézeskalács-
fűszerkeverék • 3 db tojás • 2 evőkanál víz • 0,5 kávéskanál szódabikarbóna • 2 kávéskanál citromlé
ELKÉSZÍTÉS: A liszteket a fűszerekkel, az eritrittel és a szódabikarbónával összekeverjük, majd a vajjal és két tojással összemorzsoljuk,
vizet és citromlevet adunk hozzá. Húsz percig pihenni hagyjuk, majd
rizsliszttel meghintett deszkán 1 cm vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk,
magvakkal díszíthetjük. A kész darabokat zsírpapírral bélelt tepsibe
tesszük, és 180 fokon 10 percig sütjük.
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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A csillagok horgolása már bonyolultabb és
hosszabb folyamat, vékonyabb fonállal és
tűvel igazán szépek, de megéri a fáradság.
Az elkészült csillagokat sűrű cukros vagy keményítős vízbe kell mártani, így egy nap alatt
megkeményednek.

ÜNNEP
ÉS SZEMÉLYESSÉG

VIDÁM FILCDÍSZEK

KÉSZÍTSÜNK DÍSZEKET
ÉS AJÁNDÉKOKAT!
Akkor igazán szép a karácsonyra való készülés, ha elsősorban lelki
természetű. Nem az ajándékok mennyiségén múlik ugyanis, sikerül-e
örömet szereznünk valakinek, hanem azon, ki tudjuk-e fejezni érzéseinket,
sikerül-e családtagjaink és barátaink szívébe egy kis örömöt, békét,
nyugalmat varázsolnunk. Sokat segíthetnek ebben a saját készítésű, egyedi
apróságok. Ezekhez adunk most ötleteket.
AZ ÖRÖK SZERELEM: A MÉZESKALÁCS

Mindenkinek van egy jó mézeskalácsreceptje, és az idők során a formák is minden bizonnyal jócskán megszaporodtak az
asztalfiókban. Ne hagyjuk ki az örök klas�szikust ezúttal se! Ha kicsit bővebben készítünk tésztát, akár egy házikót vagy egy
16
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fenyőfát is készíthetünk az asztalra vagy
ajándékul a gyerekeknek, unokáknak.
A házikó készítéséhez először papírból
szabjuk ki a házfalak makettjét: egy alapra,
négy falra és a tető két elemére van szükségünk. A falakra ablakot és ajtót is vághatunk.
Ha a makett működik, ugyanilyen méretű

téglalapokat vágjunk a tésztából, süssük ki,
majd keverjünk sűrűre porcukrot és felvert
tojásfehérjét, és ezzel ragasszuk össze az
elemeket.
A fenyőfához egyre növekvő méretű csillag alakú mézeskalácsokra van szükség, ezeket kell porcukros tojásfehérjével egymáshoz
ragasztani. A száradási idő legalább fél nap.
A HORGOLT DÍSZEK DICSÉRETE

Aki tud horgolni, könnyen és gyorsan készíthet különféle színű, közepesen vastag
fonalakból mutatós kis fenyőfákat, melyekből díszek, de akár ajándékok is lehetnek.
Ezekre apró gyöngyöket is lehet felvarrni.

Méteráruboltokban vegyünk színes filc
anyagból kis darabokat, zsákvarró tűt,
színes fonalakat, ragasztót és valamilyen
tömőanyagot, és már kezdhetjük is a hóembereket, baglyokat, rénszarvasokat, házikókat és angyalkákat készíteni. A többi kellék,
gombok, maradék színes anyagok, szalagok
talán otthon is akadnak…
KÖRNYEZETBARÁT KREATIVITÁS

A gyerekeket is bevonhatjuk a készülődésbe,
ilyenkor a papír a leghálásabb alapanyag.
Készíthetünk velük például csillagokat és
hópihéket: ezekhez kör alakú darabokat vágjunk ki a papírból, hajtsuk be háromszor, rajzoljuk elő halványan a kristályos formát, és
vágjuk ki manikűrollóval. A toalettpapír-gurigák is hasznos kreatív alapanyagok lehetnek:
vásároljunk egy-két csomag színes papírt és
ragasztót, és készítsünk belőlük különféle vidám figurákat, amelyekkel akár egy ünnepi
bábelőadást is előkészíthetünk.
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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KERESZTREJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki 2021. február 25-én.
Beküldési határidő: 2021. február 19. Beküldési cím: Marketing – rejtvénymegfejtés, Posta
Biztosító, 1535 Budapest, Pf. 952. A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek.
A megfejtést visszaküldők a nevük és postacímük megadásával hozzájárulnak
a játékban történő részvételhez. A Posta Biztosító adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:
https://www.postabiztosito.hu/Adatkezeles.aspx
Előző játékunk megfejtése: Útravaló az unokámnak.
Előző számunk nyertesei: Pettermann Nikoletta (Pécs), Miczura Sándorné (Vésztő), Kurusa József (Érd),
Dr. Urbánné Medgyes Éva (Budapest), Racsek Zoltánné (Kisköre)

NEVETNI KELL…

SZÜLŐ
BECÉZVE

A hűvös, szürke téli napokon különösen fontos, hogy sokat nevessünk,
hiszen a jókedv bizonyítottan hozzájárul a mentális egészségünk
megőrzéséhez, ezért összegyűjtöttünk néhány karácsonyi viccet.
A 80 éves férfi felhívja távol élő fiát:
– Fiam! Anyád és én úgy döntöttünk,
hogy elválunk. Arra kérnélek, hogy hívd fel a
nővéredet, és kíméletesen közöld vele a hírt.
A fiú azonnal telefonál a nővérének, mire
nővére tüstént intézkedni kezd: – Azonnal
csomagolunk, hazautazunk, és rendbe rakjuk a dolgokat.
Majd felhívja az apját is: – Azonnal hazautazunk, addig ne csináljatok semmit!
Az apja: – Jó, akkor várunk.
Majd odafordul a feleségéhez: – Nos, a
gyerekek nálunk töltik a karácsonyt. Csak
azt tudnám, húsvétra mit fogunk kitalálni!
Két skót beszélget: – Képzeld, az én feleségem születésnapja és a névnapja is karácsonyra esik.
– Nohát, micsoda véletlen!
– Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért
pont őt vettem feleségül?

EINSTEINIUM

DRAGON
BALL
...

TOVA

1

A kisgyerek karácsonyeste beszalad az
anyukájához a konyhába: – Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! – Nem ég, kisfiam, hanem világít! – válaszolja az anyuka.
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:
– Anyu, anyu! Már a függöny is világít!

T
ÁGYÚVAL
TÜZEL

LÁB,
LATINUL

HATÁROL

BUDA
KÖZEPE!

TÖKMAG!

2

KÖZÉPKÉK!

ELŐTAG:
EXA-

OXIGÉN
VEGYJELE

– Hogy hívják az angolt, aki fél a Mikulástól?
– Claustrofóbiás.

MAGAM

DIPLOMA
KONDÉR

KAMBODZSA
AUTÓJELE

VASI VÁROS

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt
ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen
fordul a nagyihoz: – Anya, hogy vehettél
neki ilyen ajándékot?! Már nem emlékszel,
mennyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik: – Dehogynem, nagyon is...

KOPOTT
(RUHÁJÚ)

UGYANCSAK

Z

LATIN KETTŐS
BETŰ

FRÍZ
FÉRFINÉV

NANO
SZEKUNDUM

AZ ARNO
PARTJAI!

NITROGÉN
VEGYJELE

SZIBÉRIAI
FOLYÓ

OMÁNI
AUTÓJEL

JÓD
VEGYJELE

TONNA,
RÖVIDEN
INDULATSZÓ

INDULATSZÓ

IMPRESSZUM Biztosítások Nyugdíjasoknak a Postán magazin, III. évfolyam 4. szám

– Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
– Szánja-bánja.
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Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
Önnek és szeretteinek!

Az elérhető
gondoskodás

2019-es MABISZ
díjbevételi adatok alapján

