
A szeretet ünnepe,  
 avagy a pénz hálójában… 
 
 
„Akinek a pénze a perselyben csörren, annak a lelke a mennybe röppen” – ezzel a 
szlogennel kérte a katolikus egyház anno az adományokat. 
Luther Mártonnak (Eisleben 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) nem tetszett, 
mert azt fejezi ki, hogy az üdvözülés pénzért megvehető.  
Mikor is volt ez! A 15-16. században!? Már akkor is értékesebbnek ítéltetett valakinek a 
pénze, mint a tettei? Félelmetes. 
„Az üzletemberek csak a nyereségre, az előnyökre gondolnak” teszi át mai olvasatunkba 
Sigurd Bratlie 1946-ban írt könyvében. 
 
Nem tudjuk, hogy pontosan mikor keletkezett ez a mondás, de cca. 500 éve repdes 
körülöttünk. Miért is csodálkozunk a mai világ anyagiasságán? Miért nézzük rosszallással, 
ha valakit a bankszámlája alapján ítél a társadalom és bárki, jónak vagy rossznak, 
hasznosnak vagy haszontalannak? Hiszen ez plántálódott belénk, tudatosan és tudat alatt 
egyaránt. 
 
Közeledik a karácsony. Az év legfényesebb, legragyogóbb ünnepe. Ebben a néhány napban 
testet ölt a szeretet. Olyan közel van hozzánk, mint soha máskor az év folyamán. Egy érzés, 
egy szó, aminek a csengésére, ízére kimondhatatlanul vágyunk, éreznénk, hallgatnánk 
minden percben, minden órában, nap nap után. Legyünk bár férfiak, nők, gyerekek, fiatalok, 
idősek. Tudjuk, hogy ki kell érdemelni. Tenni kell érte, adni kell érte valamit, ára van, és 
mindent, igen mindent hajlandók vagyunk megtenni érte, azért, hogy a miénk legyen.  
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1483
http://hu.wikipedia.org/wiki/1546


A legmeghatóbb, ahogy a gyermek vágyik a szülei szeretetére. Ideális helyzetben ez magától 
értetődő és kölcsönös, az ár pedig, amit a szülők szeretetéért, figyelméért ők képesek 
megtenni, szélsőséges esetben az önsanyargatásig, az öncsonkításig terjed. Egész kis lényük 
egy könyörgő ideggombolyag, csak azért, hogy kapjanak egy kicsit, egy picit a szülő 
idejéből, közelségéből, pillantásából, leheletéből, mosolyából, érintéséből, csókjaiból - 
magából a szülőből. 
Ez is egy fajta ár, hogy odaadom az időmet, a közelségemet, a pillantásomat, a mosolyomat, 
a gyengédségemet, érintésemet, ölelésemet, csókjaimat, ám az, hogy „ár” mai világunkban 
szinte kivétel nélkül pénzt jelent. Igen ám, de aki így gondolja könnyedén bele is kerülhet a 
csapdába!  
 
Ahogy leírom a csapda szót, felötlik a szemem előtt egy kép, egy hatalmas árok, gödör, 
vagy inkább egy monumentális kráter képe milliónyi vergődő, kifelé törekvő lénnyel, lábán 
karvastagságú liánnal, letakarva egy hálóval, csakúgy, mint a lomot, sittet szállító 
konténerek. Miközben próbálnak kimászni, kitörni, akár egyre jobban bele is 
gabalyodhatnak a hálóba, mint a gladiátorok az arénában. Ők azok, akik erejükön felül 
akarták kiállítani a karácsonyt, meg is tették, engedtek a csábításnak, a szeretetet hozó hitel 
ígéretének. Egyre nem gondoltak, hogy az elkövetkező hét évben is lesz karácsony! Azok 
milyenek lesznek? Hogy telik az a néhány nap? Mit tesznek az asztalra? Mit tesznek a 
karácsonyfa alá? Aztán akár bevallják, akár nem, ráébrednek, hogy nem kellett volna.  
 
De már késő a kérdés: szeretet-e a karácsonyi nagybevásárlás? Szeretet-e a kétheti élelem 
három napra? Szeretet-e a csomagtartónyi játék a gyerek(ek)nek, ha egyedül kell velük 
játszaniuk? Szeretet-e az ékszer, ha lelkében a megcsalatást hordozza? Alig néhány általam 
megkérdezett emlékezett a tavalyi ajándékra. 
 



Legyünk bármilyen elkötelezettek is a takarékosság, az okos pénzügyek mellett egész évben, 
az Ünnepek közeledtével eluralkodhat rajtunk a könnyelműség, és egyszer csak riadtan 
szemléljük micsoda gyorsasággal képes apadni a pénztárcánk. 
 
Nos, mit tehetünk, hogy elkerüljenek a karácsony démonai, meglegyen mindenki ajándéka, 
és még levegőhöz is jussunk? 
Mindenekelőtt határozd meg pontosan azt az összeget, ami rendelkezésre áll és kész 
vagy azt a karácsonya költeni. Becsüld meg, hogy mennyi pénz kell az ajándékokra, az 
élelemre és a dekorációra, továbbá tegyél bele tartalékot esetleges nem várt kiadásokra. 
Megkönnyíted a saját dolgodat, ha évről évre elindítasz egy külön kasszát, ha Neked 
könnyebb apránként összerakni a karácsonyi vásárlások fedezetét. Ez az összeg legyen 
reális, havonta összerakható. Ha pl. 200 000 forintot szeretnél karácsonyi bevásárlásra, 
akkor havonta bizony 17-17ezer forintot kell beraknod ebbe a kasszába. 
 
Karácsonyi Vásár  
Természetesen mindenki tudja, hogy az Ünnepeket követően indul a Téli Vásár, akár 50%-os 
engedményeket kínálva. Gyakran kerül a fa alá ruha, háztartási cikk, ideje hát ezeket a 
menetrendszerűen bekövetkező eseményeket beépíteni a karácsonyi költségvetésbe, 
mégpedig úgy, hogy egy részét visszatartod ezekre a csodálatos lehetőségekre, így nem tör 
ki a frász sem, ha a vágyott árucikket mindössze két nap múlva meglátod féláron. Sőt előre 
is föltankolhatsz ajándékokból az elkövetkező évre, sőt akár a következő karácsonyra is! 
 
Vásárolj online 
Lehet, hogy idegenkedsz attól, hogy a neten vásárolj. Viszont rengeteg időt takaríthatsz meg 
azzal, hogy itt nézel körül, itt választasz, és látva az előnyeit, az alacsonyabb árakat, a 
házhozszállítást, a garanciákat, még az is lehet, hogy megbarátkozol a vásárlás ezen 
módjával. Papírral-ceruzával a kezedben a költségvetésedet is pillanatrakészen tarthatod, és 
következmények nélkül korrigálhatod. 



Téli Vásár 
Remek alaklom, hogy beszerezd a gyerekek téli ruháit, sportszereit. Akár a jövő évre is. 
 
Nyári Mikulás 
Július-augusztus a nyári vásárok korszaka. Legtávolabbi gondolatainkban jut csak eszünkbe 
a karácsony. Mégis kínálkozhatnak jobbnál-jobb kihagyhatatlan vételek, amiket kár lenne 
kihagyni. Mire észbe kapsz, az ajándékozás felénél tartasz, csak el ne felejtsd, hova rejted! 
 
„Nekem ez kell” 
Kamaszodó gyermeked van? Akkor bizonyára sokszor hallod ezt a kijelentést. Kezdd el 
terelgetni az igényeit jó előre a realisztikus irányba, tisztában kell lennie azzal, hogy a család 
mit engedhet meg magának. Továbbá ez egy remek alkalom, hogy a gyerekeket megtanítsuk 
szelektálni és rangsorolni. 
 
Szoros költségvetés 
Kössetek egyezséget, hogy csak a gyerekek kapnak ajándékot, továbbá vásároljatok 
csoportokban, így nagyobb ajándékot is meg tudtok venni. Ám ne feledd: Te légy a gyermek 
játszótársa! 
 
Ajándékok költségvetése 
Tájékozódj online, majd készítsd el, a megajándékozottak listáját, rendeld hozzá az 
ajándékokat, és ehhez a pénz. Ám a legfontosabb: TARTSD BE! Ne vigyél magaddal pénzt 
azzal a gondolattal, hogy hátha meglátok valamit! Ami nincs nálad, nem tudod elkölteni! 
Viszont mindenképpen vidd magaddal a bevásárlólistád! Ne vásárolj hitelkártyával, 
bevásárlókártyával, csak ha a kamatmentes időszakban vissza tudod fizetni, használj 
készpénzt!  
 
 



Állíts be egy költéshatárt 
Célravezető lehet, ha ajándékonként és fejenként húzol egy plafont. Meglátod, hogy ha 
igazán elköteleződsz a terved iránt, meg is tudod valósítani. Garantáltan megtalálod azokat 
az ajándékokat és tárgyakat, amik megfelelnek az elvárásaidnak. Ebben segíthet az is, ha 
mindenkit, akit szeretnél megajándékozni megkérsz arra, hogy írjon össze 3-4 olyan dolgot, 
aminek ajándékként örülne. már csak egy dolgod marad: összepárosítani a Te 
költségkeretedet az ő ajándékkívánságaival. 
 
Karácsonyi Üdvözlet 
Hosszú ideig rendkívül konzervatív voltam ezen a területen, és postai úton küldtem minden 
szerettemnek karácsonyi lapot. Mára ez a létszám néhány főre apadt, a nagyon idősek, és az 
internettel-PC-vel nem rendelkezők kapnak ily módon jókívánságokat tőlem. Ennek előnyei: 
takarékosabb, a környezetet is kíméli, és bőséges, minden ízlést és igényt kielégítő a 
választék a küldhető képeslapokból, zenékből, videókból. 
 
Házi vendéglátás 
Egyre terjedőben vannak a karácsonyi partyk, és ha már emellett döntesz, vásárolj nagy 
tételben, és alkudj! Ám az otthoni ünneplés még mindig takarékosabb módja annak, hogy 
bőségesen megtöltsük a pocakunkat is. Készíts egyszerű, mégis finom süteményeket, ami 
kifejezetten egészséges is lesz, ha liszt helyett részben vagy egészben zabkorpát használsz. 
Készíts hozzá házi öntetet, lekvárt narancsból, almából. 
 
Készíts saját kezű ajándékokat 
„Hogy ez milyen kedves!” Légy kreatív! Készíthetsz párnát, ágyterítőt, lekvárokat, 
befőtteket, mandalákat, ízesített ecetet, gyümölcsös-mézes pálinkát, savanyúságot, 
birsalmasajtot, kézzel festett kaspót, sálat, stb. Itt nincs határ! Gondolj arra, hogy nem az ára 
számít! 
 



Könyvet ajándékba 
Hasznos és kedves meglepetés például egy lómániás csemetének egy lovakról szóló regény. 
Sétálgass vele a könyvesboltban, hagyd válogatni és jegyzetelj szorgalmasan. Majd otthonról 
rendeld meg online módon. A megtakarításod 15-30%. Örülni fog a gyerek is és az erszényed 
is! 
 
Hasznos ajándék 
Amit veszel legyen hasznára annak, aki kapja, de mértékkel. Azért papírzsebkendőt ne 
vegyél ajándékba. Tartson tovább egy hónapnál, és egész évben használható legyen. Tudd, 
hogy szükségszerűen nem drága, hanem értékes ajándékokra vágyunk, ami emelkedett 
hangulatba hoz, és árad belőle a szeretet. 
 
Pazarlás 
Ne pazarolj! Ne készíts olyan ételt, ami hagyomány, de már mindenki fintorog a 
gondolatától is. Nincs értelme. Te is rosszul érezheted Magad és a családod is. Válassz 
egyszerűen elkészíthető, kipróbált, kedvelt, de ritkán főzött ételeket, édességeket a menübe. 
 
Karácsonyfa 
Véded az erdőt is, ha gyökeres fenyőt vásárolsz, amit az ünnepek végén akár ki is ültethetsz 
a kertedbe, vagy a házadat övező közterekre, parkokba. Ha pedig a kertben túl nagyra nő, 
kivághatod, és újra gyönyörködhetsz benne, mint karácsonyfa. Viszont magaddal is 
elégedett lehetsz, mert megteremtetted az utánpótlást, biztosítottad a körforgást. 
 
Karácsonyfadíszek 
Készíts saját kezű díszeket, dekorációkat. Külön ajándék lesz gyermeked büszke, boldog, 
örömtől sugárzó arcocskája, ahogy látja az ő kicsi keze munkáját kiállítva. 
 
 



Az olcsó sokba kerülhet 
Figyelj oda, amikor karácsonyi égőket veszel! Legyenek az égők cserélhetők, vagy 
párhuzamosan kötve, különben egyetlen izzó tönkremenetelével kidobhatod az egész 
égősort. 
 
Ünnepi öltözet 
Legyen egyszerű és kényelmes. Olyan, amiben a nap végén, akár le is heveredhetsz! Lehet 
akár a tavalyi is, amit földobsz egy sállal a nyakadon, a válladon vagy a derekadon. 
 
Pihenés 
Mindenképpen legyen egy saját órád, amikor kikapcsolódsz, pihensz, tornázol egyet, 
táncolsz csak úgy a szoba közepén, jógázol, elmész futni, vagy elvégzel egy meditációt. Te 
tudod, hogy Neked melyik módszer a legjobb.  
 
 
 
Vigyázz! Nem kell minden tippet alkalmaznod! Sose téveszd össze a takarékosságot a 
zsugorisággal. Használd okosan azt, ami Hozzád közel áll, és szinte könnyedén meg tudod 
tenni. Ne legyen belőle erőlködés, mert az az Ünnepek teljes szellemét tönkreteszi. Legyen 
egy keretösszeged arra, hogy ha valamit csak úgy meg akarsz venni, vagyis az 
impulzusvásárlásnak is adj teret. 
 
Ne feledkezz meg a szokásos kiadásaidról! 
 
Emlékeztesd magad, hogy miről is szól valójában a karácsony: 
 

Nem kifejezetten az ajándék adok-kapokról. Gondolj a karácsonyra úgy, mint annak az 
Ünnepe, amikor együtt van a család és a barátok. 



 
És végül, de nem utolsósorban, a szeretet kifejezése lehet az is, és ragyogó 
karácsonyi ajándék, ha elindítasz egy gondoskodás programot a családod, a 
szeretteid, vagy akár saját magad részére. Ennek az értéke most megbecsülhetetlen, 
amikor pedig odaérsz, hogy egyetemre megy a gyermeked és nem kell választanod, hogy a 
képességei szerint tanulhasson tovább, vagy a pénztárcád szerint, hogy álmodod az életed 
vagy éled az álmaidat, hogy nyugdíjasként azon kell gondolkodnod, hogy elindulj-e a 
csirkefarhátért a 3 átszállással és másfél órai úttal elérhető hipermarketbe, vagy csak 
kiugrasz csirkemellért és csirkecombért a sarkon lévő baromfiboltba, akkor ennek az 
értéke felbecsülhetetlenné válik.  
 
 
Mértékletes, mégis mesés karácsonyi ünnepeket kívánok! 
 
Dusik Andrea 
https://linktr.ee/dusikandrea 
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