
    

HHooggyyaann  aaddjjuukk  áátt  ööttlleetteesseenn  

ppéénnzzaajjáánnddéékkaaiinnkkaatt??  
 

 

„Olyan ciki tud lenni…” 

 

„Olyan bután érzem magam olyankor…” 

 

„Kellemetlen, ezért inkább nem is vagyok hajlandó pénzt adni…” 

 

„Mi kávégépet veszünk… Ti is erre gondoltatok? Ó, mintha a Marikáék is 

ezt említették volna… Nem, nem tudom van-e már nekik…” 

 

 

Ismerősen csengő mondatok? Hát igen, érdemes egy picit elgondolkodni, mielőtt 

bármi „nagy ötletet vagy csodaszép dolgot” megvásárolnánk. Mert 

 

 a házasságot kötő fiatalok sokszor már nem is olyan fiatalok 

 lehet, hogy már hónapok/évek óta berendezett háztartásban élnek 

 lehet, hogy ez nem is az első házasságkö-

tésük 

 lehet, hogy a „szuperötlet” ajándékunkat még 

három másik vendégtől is megkapják 

 lehet, hogy a „gyönyörű” (-nek vélt) dísztárgy 

egyáltalán nem illik a lakásukhoz, ízlésükhöz  

 lehet (biztos :)), hogy ők sokkal harmoniku-

sabban össze tudnák válogatni leendő laká-

suk dísz- és használati tárgyait 
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Jómagam hat „félresiklott” nászajándékot kerülgetek két éve. Ebből egyre azóta 

nem jöttem rá mit ábrázol. És arra sem, hogy miért kaptuk.  

 

Egy másikuknál tudom, mit ábrázol. Még azt is tudom, mire lenne jó. De nem az 

én lakásomban! 

 

Egy másikra (kép) pedig azért „haragszom”, mert azt a férjem már egyszer kapta 

ajándékba. Az első házasságkötésekor. Másodszorra pedig a mi esküvőnkön.   

 

Tel - je - sen    u - gyan - o - lyat ! Az ajándékozó tehát valószínűleg minden es-

küvőre mindig ezt viszi nászajándékba. 

  

Igen, fájt, hogy semmi személyes nincs benne. Amikor én a vendégajándékaim 

„personalize-álásával” (személyessé tételével) éjszakákat töltöttem és úgy éreztem, 

hogy a lelkemet is kitettem, még a kevésbé ismert vendégeimért is. 

 

Szóval, ha az ifjú pár nem vezettet valahol „nászajándék listát”, amiről választ-

hatunk, vagy kifejezetten azt kéri tőlünk, hogy a Főníciaik Által Bevezetett Csereesz-

közzel (pénz) lepjük meg őket, használjuk a lent leírt ötletek valamelyikét, vagy kreáljuk 

még jobb „csomagolási” módot a bankjegyek és érmék számára! 

 

Ezer vidám módja van a pénz becsomagolásának és átadásának, és így egyik fél 

sem fogja magát kényelmetlenül érezni. 

 

Kreatív „csomagolási” módok pénzajándékok számára 

Én dekoratőrök és léggömbkereskedők között dolgozom, és tudom, szinte mind-

egyikük töltött már pénzt léggömbbe. Gyakori, hogy baráti társaságok, akár egy foci 

csapat „dob össze” egy nagyobb összeget barátjuk esküvőjére nászajándékként. A 

pénzt (az ajándékba szánt teljes összeget) kisebb bankjegyekre váltják (200,- - 500,- Ft-

osokra) és a „halom” bankjegyet 18” Qualatex Diamond Clear Just Married printelt lég-

gömbbe töltetik egy léggömbtöltő géppel rendelkező ajándékboltban.  
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TIPP: ha a feltekert bankjegyeket egyenként is becsomagoljuk, a megajándékozottak-
nak igazán meg kell „dolgozniuk” a pénzért  
 

  

Az ún. töltős léggömbök speciális ballonok, méretük közel fél méter átmérőjű, 

nyakuk különlegesen széles, jól tágítható. A töltőgép vagy töltőberendezés segítségével 

pedig bármit a belsejükbe pakolhatunk, ami a 

„nyakukon átfér”: plüssfigurákat, ajándéktárgyakat, 

ruhaneműt, pezsgős üveget és poharakat és 

pénzt is! A boltosok, akik a gépet kezelik, tudják, 

melyik tárgyat lehet alulra elhelyezni, melyeket kell 

függeszteni és hogy milyen más dekoranyagokat 

töltsenek az ajándéktárgy mellé: szalmát, színes 

selyempa-

pírt, apró 

léggömbö-

ket (pl. fehér 

mini szíve-

ket), konfettit, műhót stb. A léggömb lehet sima 

(teljesen átlátszó = Diamond Clear) vagy printelt 

is. A printelés azt jelenti, hogy minta van rajta, pl. 

esküvői felirat, vagy motívum (szívek, virágok 

stb.). 
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Másik gyakori – dekoratőrök által is 

felhasznált - pénzátadási mód, amikor a 

papírpénzeket a PaperFantasies 3-D 

méhsejtpapír termékek „nyílásaiba” dugjuk 

keskeny tölcsérré tekerve: harang alsó pe-

remébe vagy asztali dísz menyasszony 

szoknyájába, körbe – s ezt a kompozíciót 

csomagoljuk, pl. celofánba. 

 

 

A pénz gyűjtésére szolgál – és 

gyakran használják menyasszony-

táncnál is – a PaperFantasies cég 

által gyártott hófehér és díszes pénz-
gyűjtő dobozkát is. Nemcsak szép, 

de hasznos is! 

 

 

  

 

Az alábbiakban néhány egyedibb öt-

letet mutatunk be, melyek saját kezűleg 

könnyedén elkészíthetőek, és a megszo-

kott és unalmas borítékok átadásánál ga-

rantáltan sokkal vidámabb meglepetést 

fognak okozni. 

 

Az ilyen és ehhez hasonló pénzátadási formákkal nemcsak nagyobb örömöt és 

elragadtatást, hanem emlékezetes pillanatokat szerezhet az ajándékozó! 
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Azoknál az ötleteknél, ahol érméket használunk, gyakorlatilag az ajándékunk 

„természetét” jelképezzük. Valószínűleg ennél többet és papírpénzben szánunk, mely 

összeget egy szép szalaggal, masnival átkötött kicsi vagy különleges formájú boríték-

ban az ötlethez (ernyő nyele, tál alja, virágcserép oldala stb.) rögzíthetünk. 

 

Lássuk tehát jókívánságainkat különleges csomagolásba bújtatva: 

„„PPéénnzzeessőő””  

Rögzítsük több pénzérmét (körülbelül 6 db érme egy szalagra) ragasztóval egy 

szép, pl. organza szalagra. Ca. 8-14 szalagot készítsünk és ezeket függesszük egy es-

ernyőre.  

„„AArraannyyeessőő  hhuulllljjoonn  rrááttookk””  

Fentihez hasonló ötlet aranyszínű fóliába csomagolt csokoládé érmékkel kivite-

lezve. 

„„PPéénnzzppuuddiinngg””  

Méregzöld pudingot készítünk, melybe az előre jól megtisztított pénzérméket 

még megszilárdulás és kihűlés előtt belekeverjük. Természetesen vanília vagy csoki 

pudinggal is elkészíthetjük. A lényeg: a pénzt azonnal nem veszi észre a megajándéko-

zott. 

„„TTaakkaarréékkooss  ssüünnddiisszznnóó””  

Vágjunk ki styrofoamból (virágkötők által használt tűzőhab) süni testformát. A 

tüskék helyett pénzérméket vagy drótra rögzített pénztekercskéket szúrjunk bele.  Ra-

gasszunk neki orrot, szemet is, hogy kedves kis süni legyen! 
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„„PPéénnzzkkaakkttuusszz””  

Helyezzünk egy kígyóuborkát egy virágcserépbe, rögzítsük merőlegesen (ho-

mokkal vagy kavicsokkal). Ejtsünk késsel (vagy sniccerrel) 1-2 cm-es függőleges be-

metszéseket rajta s ebbe dugjuk bele a pénzérméket.  

„„PPéénnzzlleeppkkee””  

A papírpénzt hajtsuk meg hosszában legyezőszerűen. Középen rögzítsük egy kis 

ragasztószalaggal össze, majd a két végét, mint két szárnyat húzzuk szét.  A végeket is 

rögzíthetjük ragasztószalaggal, ez merevebbé teszi a lepkeszárnyakat.  

Az így elkészített pillangót vagy pillangókat szúrjuk / kössük be egy szép virágcsokorba.  

„„PPéénnzzvviirráágg””  

De akár virágot is hajtogathatunk a papírpénzből, és azt helyezzük kis cserépbe. 

Aki jártas az origamiban, vagy ovis és kisiskolás gyerekek közelében van: remek hajto-

gatási ötleteket szerezhet tőlük! 

Ha fontos számunkra tudatni, mire szánjuk a pénzt, személyesítsük 
meg ötletünket:  

„„PPéénnzzffiigguurraa””  

Hajlítsunk (virág)drótból egy emberkét. Legyen a formája a megajándékozottal 

kapcsolatos: pl. síelő vagy golfozó figura, aki például régóta tervezi, hogy új felszerelést 

vesz magának. A megfelelő alakúra hajtogatott figurát öltöztessük fel papírpénzzel.  

„„PPéénnzzuuttaallvváánnyy””  

Készíthetünk (írhatunk, rajzolhatunk, nyomtathatunk) saját csekket, utalványt. 

Pénzutalványunkat személyesítsük meg annak ábrázolásával, megjelenítésével, amire 

a pénzt szánjuk. Pl. rajzoljunk rá dísztárgyakat (vázát, gyertyát) amivel az ifjú pár ottho-
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nát díszítheti, vagy használati tárgyakat (ásó, kapa, gereblye) ha tudjuk, hogy szívesen 

kertészkednek majd új otthonukban, ami egy kertes ház lesz. 

„„RRéévvbbee--éérrvvee””  

Ezt az ötletet nemcsak olyan ajándékozóknak ajánljuk, akik jól mozognak a 

konyhában és a süteménysütés terén, hanem bárkinek, szívesen szán időt egy jópofa 

ajándék kivitelezésére! 

 

S nemcsak hölgyeknek, mivel a férfiak még otthonosabban mozognak a maket-

tezés terén! 

 

Vegyünk egy üvegedényt. Zöld vagy kék (víz színt – tenger, óceán – utánzó) pu-

dinggal töltsük fel. Karamellel vagy barna cukorral „rajzoljuk” meg a partvonalat: alakít-

suk ki a kikötőt. Az öböl partjára két kis halom szalmát is helyezhetünk, és papírból kis 

táblát készíthetünk: „Házasság kikötője”. S már csak az ajándékba szánt papírpénzeket 

kell kishajókká hajtogatnunk és a vízre helyeznünk. 

„„PPéénnzzmmoossooddaa””  

Vágjunk el úgy egy kartondobozt, hogy csak az alja és 3 oldala maradjon „állva”. 

Világos papírral tapétázzuk ki és díszítsük, rajzoljuk olyanra, mintha egy pince lenne. 

Fessünk rá pl. pince ablakot és pince ajtót. Akár 

egy kis mosóteknőnek elnevezett edénykét is 

beleállíthatunk. Húzzunk ki egy szárítókötelet az 

egyik falától a másik faláig és rögzítsük. Erre a 

szárítókötélre csipeszeljük a papírpénzeket mini 

csipeszekkel „száradni”. 

 

Ez az ötlet felhasználható, amikor a nász-

ajándékba adott pénzt az ifjú pár új lakásának 

berendezésére szánjuk. Ebben az esetben az ifjú pár leendő otthonát jelenítsük meg – 

akár egy szobajelenet – formájában. 

 

További jó ötletelést és szórakozást kíván a www.eskuvoidekor.hu csapata! 


