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Szent Gellért Kiadó és Nyomda
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1.

Gazdálkodj okosan

5:30 – megszólal az ébresztés a telefonomon. A kijelzőt 
alig látom, mert a minap leejtettem a készüléket, és 
pókhálósra repedt. Újat kellene venni. Vagy legalább 
egy új tokot…

Kitámolygok a fürdőszobába: ó, a kutyafáját! Elfo-
gyott a fogkrém! A fejemben vezetett bevásárlólistára 
felvésem: fogkrém. Aztán felkerül a tej is, mert látom, 
tegnap lejárt a szavatossága. Kenyér? Felvágott? Ép-
penséggel el lehet kezdeni ezek nélkül is a napot… 
Hurrá, teafilter még van itthon, és ha holnapig hagyom 
gyűlni a mosatlan edényt, akkor a mosogatószer is vár-
hat.

Mielőtt kilépnék az ajtón, lejjebb csavarom a fűtést, 
lekapcsolom a lámpákat, felmarkolom a gázszámlát és 
a gyógyszerrecepteket, amiket ki kell váltanom.

Semmi különös. Csak egy átlagos reggel, és máris 
elköltöttem fejben a napi béremet. Vagy annak kétsze-
resét. Mert az az igazság, hogy akármennyire is sze-
retnénk függetlenedni a piszkos anyagiaktól, mégsem 
tudunk. Mindennapjainkat olyannyira meghatározza az 
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az anyagi valóság, amelyben élünk, hogy hiába is sze-
retnénk homokba dugni a fejünket, vagy éteri angya-
lokként lebegni világunk utálatos pénzügyei felett: nem 
tehetjük meg. Nem tehetjük meg, mert enni kell, inni 
kell, fűteni, lakni, öltözködni, fodrászhoz járni, moziba 
menni, kávét inni, koncertjegyet venni – na jó, ha nem 
is kell, de mégis fontos. Fontos, mert életünk anyagba 
zárt része szükségletekből és örömökből tevődik össze, 
és ezt az anyagba zárt részt nem hanyagolhatjuk el – de 
persze ugyanígy nem is becsülhetjük túl.

Hogy ez nehéz? Még szép!

A fontos dolgok, 
amelyeknek komoly  

tétjük van: 
mind nehezek.

*  Esetleg úgy vagy ezzel, hogy legszívesebben elhes-
segetnéd a témát, mondván: a keresztény embernek 
ilyesmivel nem ildomos foglalkoznia?

*  Vagy épp ellenkezőleg: számodra a pénz meghatá-
rozó téma, hiszen e nélkül bajosan boldogulnánk, s 
épp ezért igenis motivációt jelent a munkád során?

*  Vagy úgy érzed, ez olyasmi, amihez Istennek az 
égegyadta világon semmi köze sincsen: mert a val-
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lás az vallás, az üzlet pedig üzlet? Esetleg te is azok 
közé tartozol, akit zavar az egyház pompája, és kí-
nosan érint, hogy a csodás templomainkból kitóduló 
emberek kutyába se veszik a téren kéregető koldu-
sokat?

*  Vagy éppenséggel cincog a zsebed, és napi gondok-
kal küzdesz? Úgy érzed, most segítene egy kis meny-
nyei útmutatás, mihez is kezdj fájóan üres pénztár-
cáddal?

*  Vagy talán túlságosan is jól megy a szekér, és kez-
desz belefásulni a jómódodba?

*  Netán eddig úgy gondoltál a pénzre, mint valami Is-
tentől elrugaszkodott, veszedelmes dologra?

Akkor a Mennyei Monopolyt neked találták ki! Mi len-
ne, ha kipróbálnád magad 
egy olyan társasjátékban, 
ahol minden nagyon valósá-
gos, éppen ezért minden na-
gyon izgalmas? Mi lenne, ha 
a pénztárcád átváltozna? Pon-
tosabban, ha átváltozna a te 
viszonyod a pénzhez? Mi len-
ne, ha ebben a társasjátékban 
megtanulnád, hogyan állítsd 
szolgálatodba az anyagiakat 
ahelyett, hogy te szolgálnál a 
Mammonnak? Szeretnéd tud-
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ni, mit tenne Jézus, ha piszkos, büdös hajléktalannal 
találkozna? És kíváncsi vagy, hogyan viselkedne egy 
fontos üzleti tárgyaláson?

Akkor legyél játszótársunk a Mennyei Monopolyban! 
Tanulj meg a pénzről másképp gondolkodni, mint eddig 
tetted! Lépj egy nagyot, hogy megtanulj itt a földön, és 
odaát, az örök életben is valódi kincseket gyűjteni!

Gyere, beszélj őszintén a pénzügyeidről Valakivel, 
aki még nálad is jobban tudja, mire van szükséged. Va-
lakivel, aki ismer: aki előtt nem kell szégyenkezned az 
üres pénztárcád miatt sem, de akit nem kell lenyűgöz-
nöd a márkás kiegészítőiddel és a platinakártyáddal, 
mert úgy szeret, ahogy vagy. Jézus, aki nem a külsőt 
nézi, hanem azt, hogy mi lakik a szívedben, a legböl-
csebb pénzügyi tanácsadód is egyben.

A Mennyei Monopoly időtlen, életkorhoz nem kötött 
társasjáték: hiszen a Teremtő mindenkit vár a meg-
váltás örömébe, s ugyanígy a földi kihívások során is 
mindannyiunk társa, támogatója akar lenni.

Tanulj meg okosan gazdálkodni a talentumaiddal! Ez 
egy életre szóló kihívás: játssz Mennyei Monopolyt! És 
nyerj!
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2.

Játékszabályok kezdőknek 
és haladóknak

A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz – 
legalábbis Montecuccolli szerint. A háborúhoz: talán. 
De mi kell az élethez? Ennél azért több. Jóval több. 
Egészen pontosan egy örökkévalósággal több. A Meny-
nyei Monopoly célja, hogy a játékosok bejussanak bá-
bujukkal a BOLDOGSáG mezőbe.

De mi köze a pénznek 
a boldogsághoz? Mi köze 
Istenhez? A játék során ez 
is kiderül.

Egyelőre azonban még 
a STArT mezőn állunk. Ah-
hoz, hogy egyáltalán bele-
vágjunk a nagy kalandba, 
tisztázni kell pár kérdést:
* Kik vagyunk?
* Mit jelent számunkra a

boldogság?
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VUKOVÁrI PAnnA író, költő és műfor-
dító. Könyveit saját maga illusztrálja. 
Amikor nem „irkál és firkál”, magyar-
tanár egy budapesti két tannyelvű ál-
talános iskolában és gimnáziumban. A 
pasaréti ferences közösségnek, család-
jának, barátainak és nem utolsósorban 
Gyökössy Endre könyveinek köszönheti 

azt a derűs, empatikus lelkiségi magatartást, mely az 
Isten robinsonjának lapjairól kiragyog. A szerző Bán 
zsuzsannától tanult szupervíziós szemléletű coachingot 
és sajátította el képzésein a beleérző, pontos kérdezés 
módszerét, valamint Singer Magdolna gyászcsoport-
vezető képzésén ismerkedett meg a veszteség lélekta-
nával. A gyász feldolgozási lehetőségeihez a Magyar 
Hospice-Palliatív Egyesület önkénteseként került köze-
lebb.

Vukovári Pannának a szentedrei Ferences Gimnázi-
um az alma matere, később az ELTE BTK magyar sza-
kán szerzett tanári diplomát. A finn nyelv és kultúra 
szakon eltöltött éveknek köszönhető fordítói munkássá-
ga: ő ültette ugyanis magyarra elsőként a teljes Mumin-
regénysorozatot. Tove Jansson figurái nagy szeretettel 
megformált kedves lények, akik filozofikus, bölcs hu-
morral szólalnak meg magyar „szinkronban” is.

A szerző előtt nem idegen az életmód-tanácsadó, 
esszészerű hangvétel: első kötete a bájos, nőies cse-
vegésből rendre komoly tartalmat elővarázsoló Élet-
mentő zsebbarátnő című könyv volt a scolar Kiadó 
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gon dozásában. Komolyabb témáról szóló alkotása a 
Kornétás Kiadónál megjelent Mumusszelídítő – azaz 
betegségűző kézikönyv, mely a szerzőre oly jellemző 
derűvel, természetességgel, mégis szelíd elmélyülés-
sel tárgyalja a testi szenvedés bugyrait. Első regénye 
az Angyalbazár, mely a csodák kérdéskörét járja körül, 
igazi, szívmelengető olvasmány gyanánt. 

2015-ben debütált első verseivel, melyekkel meg is 
nyerte Az Év Pedagógus Költője Díjat. A színház sem 
ismeretlen a szerző előtt: az Ábel a lelketekben című 
színdarab társszerzője Bajor Ervinnel. A dalbetétek tel-
jes egészében Vukovári Panna nevéhez fűződnek, me-
lyekhez nem kisebb zeneszerző komponált dallamot, 
mint a Kossuth-díjas radványi Balázs, a Kaláka együt-
tes tagja.    

Vukovári Panna különleges jelenség: noha többször 
volt iskolájában az Év Tanára, s a Magyar Írószövetség 
is a tagjai közé választotta, magát elsősorban mégis 
„kincskeresőnek” vallja, aki az emberi lelkekben keresi 
a kincset, s a megtalált értékeket az írás eszközével 
adja tovább. Fontos számára a segítő feladatok felválla-
lása, a szívjóság és empátia lelki kultúrájának misszió-
ja. Noha napjainkban megszaporodott a pszichológus-, 
mentálhigiénés szakemberek tollából származó köny-
vek száma, szerzőnk annyiban különbözik tőlük, hogy 
tudatosan felvállalt katolikus értékrendet állít a gon-
dolatai mögé, melyek szárnyalóvá teszik, más dimen-
zióba helyezik az emberi megoldásokat. Ez az „isteni 
szikra” az a plusz, mely miatt a kereszténység öröme 
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átsüt a sorokon. A szerző szövegi kíméletlenül őszinték 
is egyben, a mélységeket az olvasóval együtt megjárja 
bennük, s olyan természetes közvetlenséggel beszél a 
legkínzóbb pillanatokról is, hogy úgy érezzük: valóban 
nem vagyunk egyedül a gondjainkkal, van célunk, van 
reményünk, van Életünk.

A szerző a második kerületben él és dolgozik, bolon-
dul a tacskókért, a gyerekekért és az emberi lélek tit-
kaiért. 

A Szent Gellért Kiadónál eddig megjelent kötetei:

 Isten robinsonja – veszteségfeldolgozást segítő könyv

 Páratlan oldal – párkeresést és pártalálást segítő könyv

 Mennyei Monopoly – pénzügyi kalauz keresztényeknek

 Böjt PLUsz – életmód zsebkönyv

 Húsvét PLUsz – életmód zsebkönyv

 Ünnep PLUsz – életmód zsebkönyv

 Hétköznap PLUsz – életmód zsebkönyv

 Adventi gyertyagyújtogató – kifestőkönyv gyerekeknek
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Vukovári 
Panna
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Reményt adó, 
derűs, tartalmas 
olvasmány a páratlan 
és páros oldalon 
állóknak egyaránt. 
Ne csak várd a párod! 
Lépj felé egy nagyot 
könyvünk kalauzolásával! 

párkereső kalauz
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Ez itt nem pénz-, hanem
fejezetszámláló
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20. Hogyan döntsek helyesen? 109
21. Spájz, kamra, spórolás 115
22. Földi befektetés … égi haszonkulccsal 120
23. szélhámosok kíméljenek! 128
24. Nulla 136
25. Luxusadó 142
26. Életöröm vagy összetöröm? 148
27. I have a dream… 154
28. Hol a hiba? 160
29. Mi a hiba? 167
30. Ami a császáré 176
31. Game over 182
32. Happy end 187
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Ugye sokkal jobb, ha akad 
mindennap egy kis PLUSZ?

Ha te is így gondolod,
mielőbb szerezd be a hét-

köznapokat felpörgető

és már holnaptól 
új csodák várnak rád!

Hétköznapi +

könyvecskét...

Van 3 másik PLUSZ könyvünk is!

Itt nézhetsz utána:

www.szentgellertkiado.huItt nézhetsz utána:
Itt nézhetsz utána:
Itt nézhetsz utána:
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