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N
ISMÉT EGYÜTT!

ehéz hónapokon vagyunk túl mind-
annyian, de szerencsére úgy tűnik, 
lassan és néhány változással, de 

visszatérhetünk a megszokott hétközna-
pokhoz, élvezhetjük az egyik legszebb, 
legkellemesebb évszak, az ősz örömeit.

Ismét találkozhatunk oly nagyon hiányolt 
szeretteinkkel, barátainkkal, ismét részt 
vehetünk a régóta várt programokon, kime-
részkedhetünk otthonunk határain túlra. 
Szövetségünk tagszervezetei is újra a régi 
lendülettel láttak neki a kirándulások, talál-
kozók, kulturális események megszervezé-
sének, az elmaradt programok pótlásának. 
Figyelve természetesen arra, hogy közben 
mindannyian biztonságban érezhessük 
magunkat, hiszen az egészségünk az első. 

A pihenést, a kikapcsolódást, a lelki fel-
töltődést szeretnénk elősegíteni a Posta 
Biztosítóval közös magazinunk legújabb 
lapszámának izgalmas cikkeivel is, amelye-
ket olvasva kedvet kaphatunk egy terá-
piával is felérő új hobbihoz vagy tevékeny-
séghez. Vagy épp megtanuljuk még inkább 
értékelni mindazt, amit már elértünk, és 

amit még elérhetünk, hiszen sosem késő 
belevágni valami új, izgalmas dologba. És 
talán azt is átgondoljuk, hogyan tudunk 
még okosabban gondoskodni a hozzánk 
legközelebb állókról, szeretteinkről, még 
akkor is, ha esetleg a következő hónapok-
ban megint ritkábban láthatjuk majd őket 
személyesen, és újra be kell érnünk a vir-
tuális kapcsolattartással. 

Reméljük persze, hogy erre nem kerül 
sor. Bárhogyan alakul is, mindenkit arra 
szeretnék biztatni, hogy bátran kérjen 
segítséget, és maradjon nyitott, befogadó 
és lelkes, még akkor is, ha a körülmények 
néha meg is nehezítik a pozitív hozzáállást. 
Hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy 
újra és újra rácsodálkozhassunk, meny-
nyi izgalom és szépség létezik a világban 
– nemcsak távoli tájakon, de a szomszé-
dunkban is. 

Dr. Hegyesiné Orsós Éva,
a Nyugdíjas Klubok és Idősek 

„Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége elnöke

Az elérhető gondoskodás

  Előre garantált hozamot biztosító megtakarítási lehetőséget 
keres, alacsony kockázattal?
  Életbiztosítási védelemre is vágyik?
  Öröklésiilleték-mentes befektetési formát keres?

Egyszeri díjas befektetéssel egybekötött életbiztosításaink már 
300 000 Ft-tól megköthetők, felső értékhatár nélkül.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért forduljon postai munkatársunkhoz!
Ügyfélszolgálat: 06 1 200 4800  www.postabiztosito.hu

Egyszeri díjas megtakarítási lehetőséget
nyújtó életbiztosítások a Postán!

Már 300 000 Ft-tól!

1_Egyszeridijías_nyugdijas_magazin_hird_A5.indd   11_Egyszeridijías_nyugdijas_magazin_hird_A5.indd   1 2020. 08. 31.   12:042020. 08. 31.   12:04



4 5A LEGSZEBB ÉVEK NYUGALMÁÉRT!

ándor gyerekként szerette meg a 
kártya- és társasjátékokat, a szü-
lei gyakran rablórömiztek. A Rum-

mikubot a 60-as években fedezte fel, és 
azóta is ez a kedvenc időtöltése. – A já-
tékot egy erdélyi férfi, Ephraim Hertzano 
találta fel a múlt század közepén, amikor 
a kártyát betiltották. Ő azonban szeretett 

játszani, ezért kitalálta, hogy a lapokat kis 
faragott falapokkal helyettesíti, és a ma- 
dzsong és a rablórömi elemeit vegyítve új 
játékot talált ki. A Rummikub azóta több-
ször lett az év játéka világszerte, ma már 
32 ország részvételével rendeznek világ-
bajnokságot háromévente – meséli a játék 
történetéről. 

Amellett, hogy remekül karbantartja az agyat, összehozza az embereket,  
a generációkat – ezért is szereti Turi Sándor a Rummikubot, ezt az izgalmas, 
idén 70 éves logikai társasjátékot, amely köré öt éve kezdett klubhálózatot 
szervezni. Tavaly már több mint ezren vettek részt az országos versenyeken, 
a legifjabb bajnokjelölt az egyik tagjuk alig hétéves unokája.

Itthon azonban sokáig csak évi egy 
versenyt szervezett a játék forgalmazója. 
Sándor ingatlanfejlesztőként, informatikai 
területen dolgozott, de hobbiból fotósként 
is tevékenykedett – egy családi játékhétvé-
gén fotózott éppen, amikor megtudta, hogy 
létezik Rummikub-bajnokság. – De azt nem 
engedhettem, hogy csak évi egy verseny 
legyen, ezért úgy döntöttem, másokkal is 
megismertetem ezt a remek játékot, és ne-
kiláttam a szervezésnek – mondja. 

Ekkoriban hozták létre feleségével, Zsu-
zsannával az Ezüst Generáció Aktív Senior 
Klubot, mert azt tapasztalták, hogy ötven-
éves kor felett sokak élete megváltozik: a 
gyerekek kirepülésével sok korábbi prog-
ram elmarad, a családi események is egyre 
kisebbek lesznek, így sokan keresik az új 
programlehetőségeket, a korosztályuk tag-
jainak a társaságát. A városlátogatások, tú-
rák mellett elkezdtek Rummikub-klubokat 
is szervezni, amelyekből ma már 25 darab 
működik az ország egész területén. – Van 
88 éves játékosunk, és szerencsére jönnek 
a fiatalok is: előfordult már, hogy egy-egy 
klubban, versenyen négy generáció játszott 
együtt, az hihetetlenül jó érzés volt! Hiszen 
ez a játék lényege, hogy összehozza az 
embereket, amellett persze, hogy az agyat 
is megmozgatja. Egyszer egy nemzetközi 
sakknagymester jött el az egyik klubunkba, 

és egy-két játék után azt mondta: számol-
gatott egy kicsit, a Rummikubban több a 
variációs lehetőség, mint a sakkban… Ne-
kem ennél nem kell nagyobb elismerés!

Sándor nem csak szervezi a klubokat és 
a versenyeket, a döntőkben bíróként is tevé-
kenykedik, hiszen bár a szabályok egyértel-
műek, ha már nagy a tét, elkél egy pártatlan 
szem. – Ilyenkor persze hiányzik a játék iz-
galma, és azt is nehéz megállnom, hogy ne 
szóljak bele, ha látom, hogy valaki nem vesz 
észre egy nyilvánvaló kombinációs lehető-

séget. De hát csendben maradok, bár nem 
könnyű! – avat be a versenyek izgalmába. 
Abból pedig akad bőven, hiszen sosem le-
het tudni, ki lesz a legjobb. Az is előfordult 
már, hogy egy-egy tagjuk unokája lett a baj-
nok – három éve egy akkor 11 éves kislány 
győzött az országos döntőn, idén pedig egy 
alig hétéves fiúcska az, aki ha leül játszani, jó 
eséllyel megver mindenkit.

De a játékban az a jó, hogy minden játsz-
mával fejlődnek a játékosok, és mindig le-
het egy-egy újabb kört rendezni. Sándor az 
idei kijárási korlátozás idején sem adta fel, a 
személyes klubokat online partikkal pótol-
ta, amelyekre a Rummikub Kedvelők nevű 
Facebook-csoporton keresztül több mint 
700-an jelentkeztek a világ minden tájáról. 

BIZTOSÍTÁSOK NYUGDÍJASOKNAK4

JÁTÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

RUMMIKUB
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HOL A BOLDOGSÁG?
A boldogság érzése nemcsak személyi-
ségfüggő, de kulturálisan és történelmileg 
is sokkal meghatározottabb, mint hinnénk. 
Pedig logikus: ha megkérdeznénk az ókori 
Mezopotámia egy földművesét, egy kö-
zépkori szerzetest és egy az 1950-es évek 
Amerikájában dolgozó autógyári munkást, 
hogy mit jelent számukra a megelégedett-
ség, alighanem igencsak eltérő válaszokat 
kapnánk. Bizonyos feltételek mégis örök 
érvényűek: a létbiztonság, az egészség, a 
lehetőség saját sorsunk alakítására, a tá-
mogató család és közösség, a rendezett 
környezet mind-mind kulcsfontosságúak a 
jó közérzethez. 

Számos felmérés létezik, amely az orszá-
gokat lakóik boldogsága alapján minősíti; a 
magazinok szórakoztató toplistáitól kezdve 
az olyan komolyabb tanulmányokig, mint 
például az ENSZ World Happiness Report-
ja (WHR), amelyben több mint 150 ország 
adatait elemzik neves kutatók.

A rangsor elején Finnország és Dánia áll. 
A sorban őket követik olyan, szintén nyuga-
lomban prosperáló országok, mint Hollan-
dia, Svájc, Izland, Norvégia vagy Új-Zéland. 
A rangsor végén, szintén nem túl meglepő 
módon, fejletlen és szegény vagy háborúba 
taszított országok szerepelnek, mint Ruan-
da, Dél-Szudán vagy Jemen. Magyarország 
jelenleg 53. a listán.

Mi tesz egy országot igazán boldoggá? A pontos meghatározásban  
a mai napig nincs egyetértés, azonban az már egyértelműen kiderült,  
hogy a kiegyensúlyozottság és az elégedettség érzése nem feltétlenül 
arányos a fejlettséggel és az anyagi javakkal.

A BOLDOGSÁG 
NYOMÁBAN
A VILÁG 
LEGNYUGODTABB  
ORSZÁGAI  

A BRUTTÓ NEMZETI BOLDOGSÁG 
ORSZÁGA
Teljesen más oldalról közelíti meg a bol-
dogság fogalmát az egyik legismertebb 
alternatív mérőszám, a Bhutánban haszná-
latos „bruttó nemzeti boldogság” (Gross 
National Happiness, GNH). Ez a lista nem 
a termelékenységre vagy az egy főre jutó 
jövedelemre helyezi a hangsúlyt, hanem a 
fenntartható fejlődésre, a kulturális értékek 
megőrzésére, a természetvédelemre és a 
felelős kormányzásra. Emellett olyan fak-
torok is szerepelnek benne, mint az alvásra 
fordított idő, a szomszédokba vetett biza-
lom, a kulturális eseményeken vagy önkén-
tes munkában való részvétel, az adakozás 
vagy a spirituális kiteljesedés.

A JÖVŐ A BOLDOG BOLYGÓÉ
Hogy mit tekintünk boldogságnak, az boly-
gónk jövőjét is komolyan befolyásolja. Ha 
minden ország a legboldogabbnak ítélt 
skandináv államok életformáját követné, 
három Föld bolygóra lenne szükségünk igé-
nyeink kielégítéséhez.

A természet védelmét is figyelembe 
vevő Happy Planet index éppen ezért pél-
dául nem is Skandináviát, hanem Costa Ri-

cát rangsorolta első helyre. A Karib-tenger 
és a lista szerint a világ egyik legboldogabb 
országában a várható élettartam alig egy 
évvel marad el a finnekétől, az ökológiai 
lábnyom jóval kisebb, mint Európában, a jó 
közérzet szintje pedig megközelíti a dánokét. 

Bár a boldogsághoz elengedhetetlen bi-
zonyos mértékű anyagi jólét, égető feladat, 
hogy elégedettségünk keresését összhang-
ba hozzuk magának a bolygónak, mindany-
nyiunk közös otthonának a boldogulásával.
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em könnyű manapság nagyszü-
lőnek lenni, hiszen amellett, hogy 
szeretetünk, rajongásunk meg-

kérdőjelezhetetlen, nem egyszerű eldön-
tenünk, hogyan is segíthetjük legjobban 
a boldogulásukat. Hiszen a világ gyorsan 
változik, nem biztos, hogy az, amit ma 
megvásárolhatunk nekik, tíz-tizenöt év 
múlva is a hasznukra lesz. Éppen ezért 
érdemes olyasmit ajándékozni, ami bizto-
san nem értéktelenedik el: a lehetőséget, 
hogy felnőve azt tanulhassanak, amit sze-
retnének, olyan vállalkozást indíthassa-
nak, amilyenhez kedvük van. 

Ebben segít a PostaMozaik Megtaka-
rítás, amellyel több célt is megvalósítha-
tunk. Egyrészt könnyen, egészségügyi 
kockázatelbírálás nélkül megköthetjük, 
és ezzel segítünk szeretteink terheinek 
enyhítésében, ha megtörténne a legrosz-
szabb. Másrészt sokoldalú megtakarítási 
forma, amely lehetővé teszi, hogy havi 
rendszerességgel félretéve hatékonyan 
támogathassuk unokáink álmainak meg-
valósítását, legyen szó diplomáról vagy a 
nyelvtanulást segítő külföldi tanulmány-
útról. Ha például 55 éves nagymamaként 
havi 16 000 forintot tudunk megtakarítani 
megszakítás nélkül tíz éven át, akkor 2,2 
millió forinttal támogathatjuk őket. Ha 
még öt évig tudjuk vállalni a biztosítás 
fizetését, akkor már több mint 3,5 millió 
forint lesz a végösszeg – ebből bizony már 
nagyobb tervek is megvalósulhatnak. 

Amiatt sem kell aggódnunk, ha esetleg 
úgy hozza az élet, hogy nem tudjuk fizet-
ni a biztosítást, hiszen a termék rendkívül 
rugalmas: két év elteltével szüneteltethet-
jük, majd újraindíthatjuk a megtakarítást. 
Ha pedig egy kis extra bevételhez jutunk, 

bármikor befizethetjük azt pluszban a 
rend kívüli díjas számlára. Mindez azt jelen-
ti, hogy valóban adott a lehetőség, hogy 
jelentősen segítsük unokáink életének 
megkönnyítését. Így legközelebb, amikor 
azt halljuk tőlük, „Mami, én tudós leszek, és 
megmentem az elefántokat!”, akkor nyu-
godt szívvel mondhatjuk: „Igen, kincsem, 
és mi a papával segítünk neked!”

Nagyszülővé válni az élet kiteljesedését jelenti, hiszen gyermekünk 
gyermekének mosolya annak visszaigazolása, hogy volt és van 
értelme gondoskodásunknak, odafigyelésünknek, küzdelmeinknek és 
kitartásunknak. A boldog élet voltaképpen olyan, mint egy művészi 
mozaik: az összeillő részletek harmóniáján múlik a tökéletes összkép.

N

A JÖVŐ AJÁNDÉKA
VÁLTSUK VALÓRA 
UNOKÁNK ÁLMAIT!

POSTAMOZAIK MEGTAKARÍTÁS:  RUGALMAS    ANYAGI GONDOSKODÁS AZ UNOKÁK JÖVŐJÉRŐL      MEG TAKAR ÍTÁSS AL  EG YBEK Ö T Ö TT  É LETB I ZT OS Í TÁS     ÖR ÖKLÉS I I L L ETÉK -MENTES

A POSTAMOZAIK MEGTAKARÍTÁS 
NÉHÁNY ELŐNYE:

   Könnyen elérhető, az ország több 
mint 2100 postáján megköthetjük.

   Már havi 10 000 forinttal elindítható, 
20 éves tartam választása esetén.

   Egy összegben vagy járadékként is 
felvehető a tartam végén.

   15% plusz összeget is kapunk a 
befizetések és a hozamok felett, ha 
megszakítás nélkül fizetjük a díjat.

   Megbízható, szilárd magyar és német 
tulajdonosi hátterű vállalat terméke. 

   Öröklésiilleték-mentes.



A FINOMMOTORIKA FONTOSSÁGA
A kézügyesség karbantartása és fejlesztése 
nem csupán hasznos, de fontos is, hiszen az 
idő múlásával ízületeink merevebbé válnak, 
s ez a probléma sokszor épp a legérzéke-
nyebb kis ízületeket érinti. A folyamatos, 
apró mozgatás, amit a kézimunka igényel, 
természetes módon tartja karban a kéz iz-
mait és ízületeit, ami a mindennapi élet más 
területeire is jótékony hatással van. Ennek 
főleg a megelőzésben van szerepe. Ám ha 

valakinek már kialakult panaszai vannak, vi-
gyázzon, hogy ne erőltesse túl magát. 

SZELLEMI TORNA
Sokszor még a legegyszerűbb darab elké-
szítése is komoly összpontosítást igényel, 
egy-egy bonyolultabb minta elkészítése 
pedig – legyen szó bár horgolásról vagy 
kötésről – igazi szellemi kihívás, akárcsak a 
sakk, hisz itt is előre kell tervezni, számolni a 
váratlannal és kitartani.

AZ A 
CSODÁLATOS 
KÉZIMUNKA:

KARBANTARTJA 
A SZELLEMET, 
A SZÉPÉRZÉKET  
ÉS A JÓ KEDÉLYT
 

Azt mondják azonban, hogy a test és a 
szellem is idővel hozzászokik a terheléshez, 
s egy idő után a rutinszerűen végzett fel-
adatok már nincsenek ránk fejlesztő hatás-
sal. Érdemes ezért mindig új kihívásokat ke-
resni. Aki jó a kötésben, tegyen kirándulást 
a horgolás világába, aki hímezni szokott, 
tanulja meg a csipkekészítést.

A LÉLEK NYUGALMA 
ÉS TÖLTEKEZÉSE
A mindennapi élet számos kellemetlensé-
get, aggodalmat is hoz. Ez természetes. 
Ahhoz, hogy ellenállóak legyünk, fontos, 
hogy időről időre kikapcsolódjunk. Nehéz 
azonban „csak úgy” ellazulni, elfeledkezni a 
bajokról, sokkal könnyebb valami számunk-
ra kedves és fontos dologra összpontosíta-
ni. Ilyen lehet a kézimunka is, ami a maga 
módján felér egy meditációs gyakorlattal.

KÖZÖSSÉG
A kézimunka rajongói keresik egymás 
társaságát, klubokba szerveződnek. Eze-
ket sokszor épp a nyugdíjasok alapítják, 
hiszen ők azok, akik ráérnek igazán el-
mélyedni egy-egy szabadidős, alkotói 
tevékenység alapos megismerésében, és 
szívesen adják át tapasztalataikat egy-
másnak. Érdemes ezekhez a kezdemé-
nyezésekhez csatlakozni, jóbarátokra, sok 
hozzánk hasonló érdeklődésű új ismerős-
re szert tehetünk.

Az interneten is számos tippet, fortélyt ta-
lálhatunk anélkül, hogy veszélybe sodor-
nánk magunkat. Érdemes például a Pinte-
rest kreatív ötletbörze oldalait böngészni, 
ahol tematikus oldalak, konkrét minták, le-
írások ezreit találjuk.

MI A TREND?
A kézimunka örökzöld sláger, az azonban 
évről évre változik, hogy mi a legnépsze-
rűbb épp a divatban vagy a lakberende-
zésben. Az utóbbi években leginkább az ír 
csipke, a gyöngyhímzés és a horgolás éli re-
neszánszát. Ha igazán divatos holmival sze-
retnénk megajándékozni valakit, nézzünk 
utána, mit lenne érdemes készíteni számára 
ezen technikák valamelyikével, biztosan si-
kert aratunk.
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A csipkekészítés, kötés, horgolás, hímzés mind megannyi módja  
a művészi tökélyig fejleszthető alkotásnak. Korántsem csupán üres 
időtöltésről van szó, hiszen a kézimunkának komplex fejlesztő hatása van, 
nem beszélve arról, hogy a kezünk alól kikerülő szépségek igazán egyedi 
ajándékok lehetnek szeretteink, barátaink számára. Aki még nem kezdte el, 
lásson hozzá mihamarabb, aki pedig már jártas benne, próbáljon  
minél merészebben új és új vizekre evezni!
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Az idő múlása sok mindenre ráébreszti az embert. Azt is megtanítja, 
hogy szeretni valakit annyit tesz, mint közösen tervezni meg a 
jövőt, vigyázni a másikra, és gondoskodni róla. Fontos, hogy az 
összetartozást, szeretetet szóban is kifejezzük egymásnak, kimondjuk 
ragaszkodásunkat, de ennél is fontosabb talán, hogy aktívan tegyünk 
is egymásért és közös boldogulásunkért nap mint nap. Ehhez nyújt 
segítséget a pároknak, házastársaknak ajánlott, kedvező megtakarítási 
lehetőséget nyújtó életbiztosítás, a PostaSzemünkfénye.

Posta Biztosító számára nagyon 
fontosak a nyugdíjas ügyfelek. Az 
elmúlt években számos olyan bizto-

sítás jelent meg a kínálatában, amely kifeje-
zetten a 65 év felettiek védelméről, boldo-
gulásuk, nyugalmuk segítéséről szól.

Ilyen például a PostaÉdesOtthon nyug-
díjasoknak szóló csomagja vagy a Posta-
Örökhagyó kegyeleti biztosítás. Ugyancsak 
nagy gondot fordít a vállalat arra, hogy a 
jövő és közeljövő nyugdíjasai, a mai fiata-
lok és középkorúak is biztonságban éljék 
meg nyugdíjas éveiket, ezért számos nyug-
díj-előtakarékossági konstrukciót is kínál.

A postákon elérhetők továbbá a biztosí-
tó megtakarítással egybekötött életbiztosí-
tási termékei is, melyekkel a gyermekeink, 
unokáink jövőjéről, anyagilag biztonságo-
sabb életkezdéséről gondoskodhatunk, se-
gíthetjük őket álmaik, céljaik megvalósítá-
sában. Lehetőség van arra is, hogy a párok, 
házastársak egymásról is gondoskodjanak, 
a baleset- és életbiztosítási fedezetek nem 
várt, nehéz élethelyzetben nyújthatnak se-
gítséget. Ha igazán szeretünk valakit, arra is 
gondolni kell, mi történne vele, ha magára 
maradna... 

Érdemes tehát ajánlani a gondoskodás 
ezen formáit családtagjainknak, gyereke-
inknek. Ők ugyanis, noha szeretnének egy-
másról gondoskodni és megtakarítani is, a 
mai rohanó élettempó mellett sokszor arra 
sincs idejük, hogy utánanézzenek, mi lenne 
a legjobb módja ennek.

HOGYAN MŰKÖDIK, 
MIÉRT ÉRI MEG?
Az alapelv egyszerű: döntsük el, mekkora 
összeget tudunk havonta hosszabb távon 
félretenni annak érdekében, hogy később 

egy-egy nagyobb beruházáshoz vagy uta-
záshoz többlet anyagi forrásunk legyen. Ezt 
az összeget havi, negyedéves, féléves vagy 
éves fizetési ütemezéssel is befizethetjük a 
közös PostaSzemünkfénye biztosításunkra.

Ha lehetőségeink megengedik, alkal-
manként nagyobb összegekkel is növelhet-
jük addigi megtakarításunkat, így a tartam 
végén a tervezettnél is nagyobb anyagi for-
rás áll majd a rendelkezésünkre.

Míg a pénzünk gyűlik és gyarapszik, ab-
ban is biztosak lehetünk, hogy ha társunkat 
vagy bennünket például baleset ér, vagy 
megtörténne velünk a legrosszabb, anyagi 
segítséget kaphatunk.

HOGYAN KÖTHETEM MEG?
Munkatársaink bármelyik postán öröm-
mel nyújtanak felvilágosítást. Ahhoz, hogy 
megtalálja az Ön és családja számára leg-
megfelelőbb szolgáltatást, mindenképpen 
érdemes időt szakítani egy személyes be-
szélgetésre.

POSTASZEMÜNKFÉNYE:
GONDOSKODJANAK EGYMÁSRÓL, 
ÉS AJÁNLJÁK A FIATALOKNAK IS!

P O S T A S Z E M Ü N K F É N Y E :  M E G T A K A R Í T Á S S A L  E G Y B E K Ö T Ö T T  É L E T B I Z T O S Í T Á S             M Á R  H AV I  6000  F O R I N T T Ó L     K I E G É S Z Í T Ő  B I Z T O S Í TÁ S O K  K Ö T H E T Ő K  M E L L É

A
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AZ ÉTKEZÉS ÉLVEZETÉTŐL 
AZ ÖRÖMTELI PILLANATOKIG
„Ha lelassulsz, a világ tartalommal telik 
meg” – ez az egyik mottója a Slow Budapest 
szervezetnek, amely a 2010-es évek elején 
alakult meg hazánkban. A nemzetközi slow 
mozgalom azonban Olaszországból indult 
ki, közel 25 évvel korábban: 1986-ban 
Carlo Petrini gasztronómiával foglalko-
zó újságíró, az itáliai ételek szerelmese az 
olasz kultúra egyik kiemelt helyszínén, a 
római Spanyol lépcsőnél tiltakozást szer-
vezett egy gyorsétterem megnyitása ellen. 
A mozgalom fókuszában eleinte csupán az 
ételek álltak: a főzés örömének, a család-
dal és barátokkal az étkezések során eltöl-
tött minőségi időnek, a friss alapanyagok 
használatának fontosságát hirdette Petrini 
a gyorséttermek feldolgozott, lélektelen 
élelmiszereivel szemben. Az elnevezés is 
innen ered: a gyorsételekkel és -éttermek-
kel (fast food) szemben a lassú (slow) étke-
zések előnyeire hívta fel a figyelmet. 

A világ egyre több szegletében 
fedezik fel, hogy a tárgyak 
felhalmozása, a rohanó életmód 
nem vezet boldog, kiegyensúlyozott 
élethez, így előtérbe kerülnek 
olyan mozgalmak, életmód- és 
lakberendezési trendek, amelyek 
azt hirdetik: a kevesebb több, a 
minőségi pihenés, a családdal, 
barátokkal eltöltött, a saját 
magunkra fordított idő 
a boldogság kulcsa. 

Az ételekről azonban hamar átkerült a 
fókusz az életmódot érintő kérdésekre, és 
a mozgalom ma már az élet minden terü-
letén a lelassulást hirdeti. A sietős hétköz-
napokat és a felgyorsult világ információ-
özönét ugyan nem tudjuk teljesen kiiktatni 
az életünkből, de ha tudatosan figyelünk 
önmagunkra és a környezetünkre, akkor 
mindennap rálelhetünk azokra a percekre, 
amikor lelassíthatunk, és nyithatunk kör-
nyezetünk rejtett szépségeire, elmélyülhe-
tünk az örömteli pillanatokban.

OTTHONOSSÁGGAL A BELSŐ 
EGYENSÚLYÉRT
A hygge lakberendezési trendje Dániából 
indult világhódító útjára. Középpontjában 
a bensőséges emberi kapcsolatok mellett 
a külső és a belső harmónia összhangja, az 
emlékezetes pillanatok megélése áll. Ennek 
megfelelően a barátainkkal vagy a csalá-
dunkkal beszélgetni, pláne hangulatosan 
megterített asztal és finom falatok mel-
lett, igazán hyggelig, de akkor is átjárhat 
bennünket a hygge-hangulat, ha egy csé-
sze finom forró ital meg egy jó könyv és a 
lábunknál szunyókáló kutya társaságában 
bekuckózunk a kedvenc fotelünkbe egy 
meleg takaró alatt. 

A ráhangolódásban sokat segít a meg-
hitt világítás: a legjobb persze a kandalló, 
de a gondosan válogatott hangulatlám-
pák, fényfüzérek is megfelelnek, és nem 
felejtkezhetünk el a gyertyákról – a dánok 
például évente több mint 5 kilogrammot 
égetnek el belőlük…

Feltétlenül szükségünk lesz még egy 
kényelmes étkezőasztalra és kanapéra, 
meleg színű, pihe-puha takarókra és hívo-
gató párnákra. Olyan tárgyakkal vegyük 
körbe magunkat, amelyek természetes 
anyagú, minőségi darabok, amelyeket jó 
kézbe venni, amelyek felvidítanak – ami 
nem ilyen, azt ajándékozzuk el. Válasszunk 
egyszerű, letisztult külsejű, fából, bőrből, 
kerámiából, puha, bolyhos természetes 
textilekből készült bútorokat és tárgyakat. 
Ne az aktuális divatirányzatok, színek ve-
zéreljenek vásárláskor, sokkal fontosabb a 
funkcionalitás, a kényelem, az otthonosság.

A KEVESEBB TÖBB
ÉLETMÓD- ÉS LAKBERENDEZÉSI TRENDEK  
AZ EGYSZERŰSÍTÉS JEGYÉBEN
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A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ALAPJAI
Hippokratész nagy jelentőséget tulajdonított 
a természet gyógyító erejének. Vallotta, az 
egészség megőrzéséhez, a gyógyuláshoz 
a szervezet ellenálló képességét kell meg-
erősíteni, ehhez pedig elsődleges a helyes 
táplálkozás és testmozgás. A leghíresebb 
neki tulajdonított aforizma, a „Gyógyszered 
legyen az ételed, s ételed legyen a gyógy-
szered!” korunk kutatásaiban is bizonyítást 
nyer. Génjeink és környezetünk is befolyá-
solja az egészségünket, de életmódunkkal és 
étrendünkkel sok betegség megelőzhető, és 

Ma már nem kérdés, hogy a hosszú, egészséges élet egyik kulcsa 
a táplálkozásban rejlik. Az ókorban tisztelt Hippokratészt korunk is 
a nyugati orvostudomány atyjának tartja. Sok gasztronómiai sikertörténet 
kötődik olyanokhoz, akik a hippokratészi elvek mentén főznek.

fontos szerepük van a rehabilitációban és a 
kiújulás megelőzésében is. 

A kiegyensúlyozott étrend alapelemei a 
napi 4-5-szöri kisebb étkezés; az életkornak, 
nemnek és fizikai aktivitásnak megfelelő ka-
lóriabevitel, a makro- és mikrotápanyagok 
megfelelő aránya, azaz 10-35% fehérje, ma-
ximum 30% zsír, 45-55% szénhidrát. Végül 
pedig a mindezeket biztosító alapanyagok 
változatos fogyasztása a táplálkozási piramis 
szerint. Mindez nem jelenti a húsok kizárását 
az étrendből, csupán egy-egy húsmentes 
nap beiktatást.

EGÉSZSÉGKONYHA: 
GYÓGYÍTÓ-MÉREGTELENÍTŐ 
RECEPTEK

ODILE FERNÁNDEZ – 
ÉTRENDDEL A RÁK ELLEN
A fiatal háziorvosnőt 2010 nyarán áttételes 
petefészekrákkal diagnosztizálták. Orvos 
kollégái csupán öt százalék esélyt adtak 
gyógyulásának. Ennek ellenére az áttétek 
nagyon rövid időn belül eltűntek, s Odile 
azóta két gyermeknek is életet adott. Hogy 
mi történt? Felismerte, hogy van arra mód, 
hogy aktívan részt vegyen a kezelésben, 
méghozzá úgy, hogy közben a szakmai pro-
tokoll által meghatározott gyógymódokat 
sem mellőzi. Az onkológiai kezelés mellett 
megfelelő étrendre és egészséges életmód-
ra váltott. Tapasztalatait, valamint bevált re-
ceptjeit később a „Mis recetas anticancer” 
(Rákellenes receptjeim) című könyvében 
írta meg. 

Az andalúz doktornő hangsúlyozza, 
a rák egy életmódhoz kötődő betegség. 
Háromból egy esetben a nem megfelelő 
étrend jelentősen hozzájárul a megbete-
gedés kialakulásához. Ugyanakkor kieme-
li, hogy nem létezik semmilyen tökéletes, 
mágikus rákellenes recept, sem diéta. 
Egészséges táplálkozással viszont renge-

teget segíthetünk a betegség ellen küzdő 
szervezetnek, és enyhítjük a kemoterápia 
és sugárterápia negatív hatásait is.

HIPPOKRATÉSZ KRÉMLEVES
A Hippokratész krémleves számos rákelle-
nes összetevőt kombinál ízletes formában. 
Nagyon egyszerűen elkészíthető.

 HOZZÁVALÓK:  1 zellerszár    pár szál friss 
petrezselyem    pár gerezd fokhagyma, íz-
lés szerint    negyed gumó édeskömény  
  1 fej póréhagyma    1 fej vöröshagyma  
  1 paradicsom    1 burgonya    1 alma  
  ásványvíz vagy tisztított víz

 ELKÉSZÍTÉS:  A zöldségeket tisztítsuk, de 
ne hámozzuk meg. Alapos mosást köve-
tően szeleteljük őket nagyobb darabokra, 
majd egy lábosban fedjük el őket vízzel. 
Felforralás után lassú tűzön főzzük a levest 
egy órán át, egészen addig, amíg a zöldsé-
gek megfelelően puhák nem lesznek. Át-
törve eléri a krémes, kész állagot, ezután 
máris fogyasztható. 
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A helyes megfejtést beküldők között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki  
2020. október 30-án. Beküldési határidő: 2020. október 26. Beküldési cím:  

Marketing – rejtvénymegfejtés, Posta Biztosító, 1535 Budapest, Pf. 952.  
A nyereményeket postai úton juttatjuk el. 

A megfejtést visszaküldők a nevük és postacímük megadásával hozzájárulnak a játékban 
történő részvételhez.

Előző játékunk megfejtése: Körtés limonádé. 

Előző számunk nyertesei: Berze Endréné (Mátranovák), Károly-Fekete Krisztina (Helvécia), Kurusa József (Érd),  
Ponyi Gyuláné (Balassagyarmat), Vajas Istvánné (Budapest)

A

KERESZTREJTVÉNYDORCAS BARRY 
– AZ ÍR DIETETIKUS 
GASZTROSZTÁR
Dorcas Barry ételallergiája miatt személyes 
indíttatásból kezdte keresni a tejtermékek, 
a gabona és a cukor helyettesítőit. Több 
mint 25 éve kezdett el komolyabban fog-
lalkozni az egészséges ételek készítésének 
fortélyaival, klinikai táplálkozástudomány-
ból is képesítést szerzett. 

A friss, helyi és szezonális ételek Dor-
cas konyhájának alapkövei. A dietetikus-
nő szerint mindennapi szokásaink teszik 
velünk a legtöbb jót és a legtöbb rosszat 
is, ezért az egészséges életmód kulcsa a 
rossz rutinok hosszú távon való megvál-
toztatása.

MÉREGTELENÍTŐ 
CITROMOS CSIRKE
A kurkuma, a koriander, a kömény és a kar-
damom rendkívül kedvező élettani hatású 
fűszerek. 

 HOZZÁVALÓK:  1,5 kg csirkemell vagy comb  
  1 fej finomra vágott hagyma   4 gerezd 
fokhagyma felaprítva    1 tk. kurkuma 
   1 tk. őrölt koriander    1 tk. őrölt fehér kö-
mény    fél teáskanál paprika    6 db kar-

damommag mozsárban őrölve    600 ml 
zöldség- vagy csirkehúsleveslé    1 nagy 
citrom kifacsart leve    400 g csicseriborsó  
  20 kimagozott zöld olajbogyó félbevágva  
  fél citrom finomra aprítva    friss koriander 
a tálaláshoz

 ELKÉSZÍTÉS:  Melegítsük elő a sütőt 180 
fokra. Hevítsünk közepesre egy kevés ola-
jat egy magas falú serpenyőben, és pirít-
suk meg kissé a szeletek mindkét oldalát 
egy-két percig, majd vegyük ki őket az 
edényből. A hagymát, fokhagymát és a 
kurkumát keverjük össze. Ehhez a keverék-
hez adjuk hozzá a koriandert, a köményt, 
a paprikát és a kardamommagokat, és jól 
keverjük össze. A hagymás-fokhagymás 
fűszerkeveréket hagyjuk összeérni pár 
percig, majd adjuk a csirkéhez, és tegyük 
vissza az összes maradék hozzávalóval 
együtt a serpenyőbe. Forraljuk fel, majd 
tegyük a sütőbe 1-1,5 órára. Végül szórjuk 
meg sok-sok friss korianderrel, és tálaljuk 
párolt quinoával vagy kuszkusszal.



Mindenütt jó,  
     de legjobb otthon

PostaÉdesOtthon
Személyre szabott ingatlan- és ingóságbiztosítás

 Kalkuláltassa ki személyre szóló ajánlatát  
a Postán! Az akciós időszakban készíttetett kal-
kulációjával 20 000 Ft értékű OBI-ajándék-
utalványt nyerhet!**

 Kössön PostaÉdesOtthon lakás biztosí tást! 
Ha 2020.08.31. és 2020.10.18. között a Postán 
lakásbiztosítási szerződést köt, nyere mény
sorsoláson vesz részt, ahol kisor solunk egy  
X-box One játék konzolt.**

5×
AJÁNDÉK- UTALVÁNY

ÉRTÉKBEN

20 000 Ft

Az elérhető gondoskodás

* Az első kéthavi díjat átvállaljuk Öntől, ha az akció ideje alatt köti meg  
PostaÉdesOtthon biztosítását, és még nincs nálunk élő lakásbiztosítási szerződése.

** A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért forduljon postai munkatársunkhoz!  
Ügyfélszolgálat: 06 1 200 4800 • www.postabiztosito.hu • A képek illusztrációk.


