
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat őszi utolsó előadására 2012. 
december 18-án került sor, melynek ezúttal a NyME Közgazdaságtudományi 
Karának Aulája adott otthont. 

Ilyenkor, karácsony előtt nem is tűzhettünk volna a programba más témát, mint az 
ünnepi előkészületek. Az előadást leszűkítettük arra a kérdéskörre, milyen a jó 
ajándék, csomagoljunk-e vagy sem? A válasz megfogalmazására Gönye Réka 
tanárnőt kértük fel, aki rengeteg saját példát, ötletet osztott meg velünk. 

Az ajándékozás kapcsán az első kérdés, ami felmerül bennünk, hogy kinek mi legyen 
az ajándék? Manapság leginkább a „mit vegyek?”-re redukálódik, holott bármi 
lehet ajándék, akár egy mosoly, egy könyvjelző vagy más apróság, a lényeg az 
volna, hogy a szívünk teljes melegével adjuk. Pénz helyett szeretetet, törődést, 
emléket adjunk. 

Az első lépés az ötletelés, melyben segíthetnek a barátok, könyvek, kirakatok, 
internetes oldalak. Sokszor találunk végrehajthatatlan leírásokat, elkészítési 
útmutatókat, csodálatos képeket a szóban forgó kézi készítésű ajándékról, amely 
nekünk esetleg nem sikerül ugyanolyan szépre. Ekkor se csüggedjünk, próbáljuk újra, 
és ha végképp nem megy, keressünk más leírást, válasszunk egyszerűbb elkészítési 
módot, vagy valósítsunk meg egy másik ötletet. Ne adjuk fel! 

Az ünnepi hangulathoz elmaradhatatlan a lakás feldíszítése – nem kell azonban 
rögtön a csillogó-villogó fényfűzérekre gondolni. Természetes alapanyagokból kis 
csodákat varázsolhatunk: asztali díszeket, ajtókoszorút fenyőágból, szárított alma- és 
narancsszeletekből, mogyoróból, fahéjból. Szegfűszeggel tűzdelt narancsos tállal is 
díszíthetünk. Biztosan láttunk már az üzletek kirakataiban, polcain díszes üvegbe 
rakott, olajban úszó fűszereket. Ezt is elkészíthetjük saját kezűleg, tetszésünk szerint. 
Célszerű az olíva olajat választani, és olyan fűszereket, amelyek később használhatók 
is a konyhában (babérlevél, csilipaprika).  
Az ünnepi díszlet harmóniát sugároz, a fenséges illatözön segít ráhangolódni az 
ünnepre. Akár ilyen díszeket is ajándékozhatunk. 

Ajándéknak, saját fenyőfánkra is készíthetünk díszeket kézzel, filcből, textilből – akár 
hold, fenyőfa, télapó, mézeskalács, házikó alakzatokat, amelyhez egy kevés régi 
használt textilt, filcet kell keresnünk a szekrény mélyén, és pár öltéssel 
megvalósíthatjuk a tervet. A türelmesebbek kötésre, horgolásra, hímzésre, fonásra, 
szövésre is bátran vállalkozzanak. Ha nincs segítségünkre nagymama, akkor a 
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5. előadás – Gönye Réka, Milyen a jó ajándék? 



Youtoube videók alapján is meg tudjuk tanulni a gyakorlatokat. Nagyon hasznos 
ajándék tud lenni egy-egy kötött sapka, sál, kesztyű. Gyárthatunk textil illatpárnákat: 
vattára van szükségünk, amelyre tetszés szerint illóolajat csepegtetünk, majd 
bevonjuk textillel, s ne csak párna alakzatokban gondolkodjuk… Régi gombok 
újragondolásából születhetnek kedves emlékeket idéző nyakláncok a nagyiknak, 
vagy képkeretek, benne egy közös családi fotóval.  

Ha sikerült elkészítenünk az ajándékot, utána gondolkozhatunk a csomagoláson. 
Egyáltalán csomagoljunk vagy ne?! Sok esetben a csomagolásnak is hangulata van, 
öltöztet, vagy maga a csomagolás az ajándék részévé válhat. Például egy kézzel 
varrt szütyő, táska, újságpapírból készített papírtáska egyúttal ajándék is, és 
csomagolásként is szolgál. Vannak olyan ajándékok, amelyeket mindenképpen be 
kell csomagolnunk, például egy csokis süti, mézeskalács házikó vagy lekvár. Ha már 
elkerülhetetlen a csomagolás, törekedjünk a praktikusságra, legyen natúr.  

Útravalóul kaptuk a tanárnőtől a jó tanácsot: ne csak kézzel fogható dolgokban 
gondolkozzunk, a jótetteket se feledjük. Vállaljunk olyan cselekedeteket, amelyeket 
máskor nem feltétlenül tennénk meg, például adjunk vért, vállaljunk önkéntes 
munkát, adakozzunk a rászorulóknak. Jó érzés jót tenni, s zárjuk le úgy az évet, hogy 
tettünk egy jócselekedetet. Ez is ajándékozás. S bármit adunk, legyünk benne lelkileg 
az ajándékozásban, ez a legfontosabb.  

 

 
 


