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Hello 
December!
Bevallom, az október után a december a ked-
venc hónapom. 

Lezárul egy esztendő, véget ér az óév. És bár 
az év végi ünnepek előtt van a legnagyobb 
hajtás: utolsó éves beszámolók, teljesítmé-
nyek mérlegelése, közben a karácsonyi ro-
hangálás, zsúfolt üzletek és utcák… mégis 
ennek a pezsgésnek van egyfajta varázsa. A 
város gyönyörűen feldíszített világító utcáin 
sétálgatva, forralt bort kortyolgatva szeretem 
érezni a frissen sült kürtőskalács illatát és 
hallgatni a vásáros bódékból kiszűrődő dal-
lamos karácsonyi zenéket. Közben elfeledve 
a sok megoldandó feladatot és zizegést körü-
löttünk, a szeretet érzése önt el. Jó itt lenni. 

Karácsonykor a család apraja-nagyja ösz-
szegyűlik. Közösen nevetgélve feldíszítjük a 
fenyőfát csillogó pompájába, szaloncukrokat 
aggatunk rá, miközben a nagyi süti a rántott 
halat és az ellenállhatatlan süteményeket. 
Mert nagyi süteményénél nincs finomabb a 
világon. Este egy élmény nézni, ahogy sze-
retteim boldogan bontják ki az ajándé-
kokat. Mert szívből adni jó. Nagyon 
jó. Egy őszinte mosolyt, egy bon-
bont, egy kézzel készített ap-
róságot, egy élményt vagy 
egy nagyobb értékű dol-
got. Bármit. Csak szívből 
jöjjön.

És mikor már minden-
ki nyugovóra tért, főzök 
magamnak egy meleg 
teát. Ha szerencsém van 

az ablaknál állva kortyolgatva nézhetem 
ahogy óriás pelyhekben hull a hó Karácsony 
éjjelén. E nyugodt percekben elmerengek 
azon mennyi mindent történt velem az év-
ben: jó is, kevésbé jó is… és tervezgetem a jö-
vőt, hiszen annyi minden van még, amit sze-
retnék csinálni. December végén az ünnepek 
azért jók, mert egy kicsit meg tudunk állni, 
le tudunk lassulni. Fel tudunk töltődni, hogy 
aztán újúlt erővel vethessük bele magunkat a 
következő év feladataiba és válthassuk valóra 
mindazt amire vágyunk…

Új év, új kezdet, új lehetőségek…

Békében és boldogságban gazdag Karácsonyt 
kívánunk Mindenkinek!

Gyurkócza-Pál Tímea

és a Brillionaire csapat
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Hogy ne legyen 
káosz az idei 
karácsonyod?!

írta: Molnár János

Most egy kicsit szemtelen leszek és előruk-
kolok azzal a bizonyos K betűs szóval! Nem, 
most nem a csúnya szóra gondoltam! Hanem 
a Karácsonyra! Tudom, hogy ez esetleg még 
kicsit korainak tűnik, de ha a naptárra tekin-
tek már csak pár hét és itt van. Ígérem, mire 
a karácsonyi pörgés már javában itt lesz, Te 
már mosollyal az arcodon lógathatod a lá-
bad, vagy épp a finom forró csokit szürcsöl-
getve kacarászhatsz a barátaiddal, családod-
dal. Szóval, kezdjük el a szervezést MOST!

(Ígérem, nem fogok karácsonyi dalokat éne-
kelni!)

Még mielőtt kiborulnál és sikoltozva őrült 
módjára rohangálnál a Karácsony kellékeit 
beszerezni, ne feledd, fogom a kezed, nem 
vagy egyedül! Korábban én is számtalanszor 
belefutottam abba a csapdába, hogy nem 
kezdtem el időben a szervezést és bevallom 
őszintén volt már úgy is, hogy az utolsó pil-
lanatban tudtam beszerezni pár apróságot, 

vagy épp azon rágódtam, hogy a 
postán feladott ajándék időben 

megérkezik-e a legjobb bará-
tomhoz, családtagomhoz. 

Nos, megfogadtam, hogy 
idén másként lesz és a 
tapasztalataim alap-

ján összeállítottam egy 6 „Hogyan éljük túl 
a karácsonyt?” csomagot, így aztán mindent 
időben megszervezve, tényleg nem fogsz ki-
borulni a karácsony előtti időszakban.

Lefogadom, most azt kérdezed, hogy ki ez az 
idióta és miért akarja, hogy már most kezd-
jem el a karácsonyi vásárlást? Tudom, hogy 
nem csak vakon a polcról leemelt, „bármi 
csak legyen” sablon ajándékkal szeretnéd 
meglepni a szeretteidet, barátaidat, vagy akár 
a munkahelyeden a kevésbé kedvelt kollégá-
dat, hanem valami szívhez szóló, személyes 
és egyben tökéletes meglepetésre vágysz. 
Nézz körül a boltokban, mi az, ami megtet-
szik. Ilyenkor azért számtalan üzletben van 
szezon előtti kiárusítás, de akár mondha-
tom a Black Friday-t is. (Ugye olvastad már 
a korábbi cikkem, amiben számos informá-
cióval lehetsz gazdagabb a Black Friday-al 
kapcsolatban. Nem? Akkor itt a nagy lehető-
ség! Novemberi számunkból mindenre fényt 
deríthetsz, lapozz vissza oda rögvest!) Nem 
azt mondom, hogy most azonnal vegyél meg 
mindent, hanem ez azért egy remek idő arra, 
hogy kitaláld, kinek milyen ajándék lenne a 
legmegfelelőbb, illetve ha már kedvező áron 
van, miért ne tedd magadévá, így aztán ke-
vésbé lesz stresszes a karácsonyi időszakod.

Nos, mi is akar lenni az a 6 túlélő csomag?

Kapsz 6 táblácskát és a hozzájuk kapcsolódó 
utasításokat, mindezeket abban a sorrend-
ben, ahogy szerintem a leghasznosabb a szá-
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modra, de olyan sorrendben töltöd ki őket, 
ahogy csak szeretnéd.

Karácsonyi ajándék lista: írj fel a listára min-
denkit, férjet, feleséget, gyerekeket, szom-
szédot, kutyát, macskát, tényleg mindenkit, 
akit meg szeretnél ajándékozni és írd fel az 
ajándékokra szánt összeget is. Készíts egy 
kis költségvetést, nehogy a végén káosz le-
gyen! Oh, egy fontos dolog! Saját magad is 
írd fel erre a listára, hisz egész évben annyit 
gürcölsz, próbálsz talpon maradni, ilyenkor 
megérdemelsz egy kis kényeztetést Magad-
tól!

Karácsonyi Online vásárlási lista: ha inkább 
interneten vásárolsz, írj fel mindent, ami 
megtetszett, hol és mennyibe kerül!  A ked-
vencem például a Brillionaire Design (www.
brillionaire.hu), ahol remek ékszer ajándé-
kokat tudsz válogatni hihetetlenül jó áron és 
akár már másnap megkaphatod a díszdobo-
zos ajándékot.

Díszcsomagolás vásárlási lista: írd fel mit és 
hol láttál. Higgy nekem, tényleg csináld meg! 
Tudod hányszor előfordult velem már, hogy 
találtam egy remek csomagoló papírt vagy 

dekorációs terméket és akkor nem vettem 
meg, majd pár nappal később pedig mikor 
eszembe jutott, hogy mennyire jó lenne ak-
kor már nem jutott eszembe, hol is láttam?!

Karácsonyi ajándékkészítési lista: jegyezd fel 
az összes olyan ajándékot, amit Te vagy épp a 
gyerekek szeretnének elkészíteni. Írd fel még 
a sütiket is! Így könnyebb lesz, garantálom!

Adventi naptár tervezet: jegyezd fel előre, 
hogy milyen meglepetéseket szeretnél el-
rejteni az idei kalendáriumban. Leginkább 
mindenkinek ajánlanám, hiszen sokkal mó-
kásabb, mint a boltban vásárolt, csokival te-
letömött naptár. Egyik évben például csupa 
csecsebecsét rejtettem el benne, és mindig 
meglepődtem, mikor megnéztem az adott 
nap meglepetését (főleg mivel elfelejtettem, 
hogy mi is került bele). Mellesleg romantikus 
is tud lenni, tegyük fel, a párodat leped meg 
egy ilyen naptárral, de ezt mindenki fantázi-
ájára bízom!

Karácsonyi menü lista: ide írd fel, hogy mit 
szeretnél a nagy napon az asztalon látni, de 
tényleg mindent, ételt, italt, dekorációt.., jó 
azért a grogtól megrészegedő nagyit ne! Ha 

felírtad a terveket, írd hozzá, ki és miért fe-
lelős a családban, de ha egyedül vagy az sem 
gond, csak tervezd meg, mikor szeretnéd 
megvenni a hozzávalókat.

Tudom, hogy mindenki számára másmilyen 
a karácsony előtti csendes időszak, de mi-
ért ne lehetne neked ezekkel a segítségek-
kel kicsit fontosabb, körültekintőbb és egy-
ben kiszámíthatóbb. Oh, egy dolgot biztos, 
hogy kihagytam, mégpedig a karácsonyfát. 
Ezt szándékosan tettem, mivel tudom, hogy 
mindenkinek más és más fája van, illetve a 
hagyományok is sokat számítanak náluk. Az 
idei karácsonyfa trendekről információt is 
kaphatsz egy másik cikkemben, keresd és le-
gyen egyedi fád idén!

Mindenkinek nyugodt, barátokkal vidáman 
forralt borozós, forró csokizós felkészülést 
kívánok!
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Adventi 
utazások
A Brillionaire ékszerek egyik legkedvesebb vá-
sárlója és rajongója, Erdei Judith szervezi a 
legjobb utazásokat szerte a világon. A Smart 
Travel igazgatónőjét felkértük, hogy írjon pár 
sort a legkedveltebb karácsonyi úti célokról, és 
ő örömmel osztotta meg velünk tapasztalatait. 

Írta: Erdei Judith

A legkedveltebb úti célok továbbra is a kör-
nyező országok adventi vásárai. Elsősorban 
Ausztria nagyvárosai: Bécs, Graz és Salz-
burg vezetik a toplistát, mivel egyénileg és 

szervezett buszos formában is olcsó, mégis 
izgalmas, kulturális látnivalókkal összekap-
csolható vásárlási élményt nyújt. Bécs a ka-
rácsonyi vásárok császárnője, ahol mindenki 
megtalálja a kedvére valót.  Városszerte leg-
alább húsz helyszínen várják a látogatókat 
az adventi vásárok. A legismertebb a bécsi 
Városháza előtti téren kialakított Wiener 
Christkindlmarkt, mely évente hárommil-
lió látogatót vonz.  A Schönbrunn-i kastély 
udvarán megrendezésre kerülő vásár mére-
teiben ugyan kisebb az előbb említettnél, de 
a barokk kulisszáknak és a kastélyparknak 
köszönhetően az egyik legkülönlegesebb ad-

venti vásári helyszín. Csodás kézi készítésű 
ékszerek, tűzzománc és féldrágakő szetteket 
lehet találni a vásárokban. 

Prága Óvárosa minden évszakban gyönyörű 

hely, de a karácsonyi fények, színek, illatok 
meseszerűvé varázsolják a város legszebb 
terét. A kézművesek portékái, bábok, fajá-
tékok, cseh népművészeti tárgyak közül vá-
logathatunk a hangulatos fabódékban. Az 
időjárástól függetlenül az óváros karácsonyi 
vására mindig zsúfolt és nyüzsgő. A külön-
leges hangulatot a gasztronómiai specialitás-
nak számító forralt mézbor és a kürtőskalács 
teszi teljessé.

A finnországi Rovaniemi minden gyermek 
álma decemberben, hiszen a Mikulás ha-

zájában villámgyors rénszarvasok, a világ 
legkülönlegesebb postája és hófehér mese-
birodalom várja őket. Az északi sarkkörön 
fekvő Rovaniemi nem elérhetetlen ma már, 
hiszen Budapestről is minden évben szerve-
zett charter gép indul a Mikulás birodalmá-
ba. Lappföld elbűvölő szépsége, a rengeteg 
hó, a rénszarvasok, a Mikulás és nem utolsó 
sorban a világ egyik legszebb természeti je-
lensége az Aurora Borealis várja az utazókö-
zönséget. 

Néhány éve erősödő tendencia, hogy a ha-
gyományosan családi körben ünnepelt Ka-
rácsonyt egyre többen belföldi hotelekben 
töltik. Azok száma is nő, akik már az Ün-
nepek előtt elutaznak egzotikus, vagy Kari-
bi térségbe. A Karibi hajóutak rendkívül jó 
áron foglalhatóak, az odautazás költségein 
is sokat lehet spórolni, ha időben foglalnak 
repülőjegyet. Az idő nekünk dolgozik mon-
dás a repülőjegy foglalásoknál nem érvényes, 

Karácsonyi vásár - Bécs

Karácsonyi vásár - Prága
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minél közelebb vagyunk az utazás dátumá-
hoz, annál drágábbak a jegyek. Érdemes idő-
ben foglalni, hiszen a népszerű, jó minőségű 
szállásokra szinte soha nincs last minute ár 
fő és ünnepi szezonban. 

Ha külföldre utazunk és szeretnénk partiz-
ni, elegáns ékszereket viselni, mindenképpen 
tájékozódjunk előre a szálloda weboldalán, 
vagy az utazási irodában, ahol foglaltunk, 

hogy van-e a szobákban széf. A bankkár-
tyákhoz tartozó éves utasbiztosításokról 
kérjük ki a kötvényt és a fedezeti összegeket 
utazás előtt. Amennyiben ez nem elegendő 
érdemes magasabb kategóriájú utasbiztosí-
tást kötni az utazási irodákban, ahol ponto-
san tájékozódhatnak és kérhetnek tanácsot 
az adott országgal kapcsolatban várható biz-
tonsági szabályokról is. Az utasbiztosítások 
lopásra vonatkozó része kizárólag rendőrségi 
jegyzőkönyvek, sok kellemetlen procedúra 
után érvényesíthetők. Semmit ne hagyjunk 
a szobánkban lezáratlanul, ami különösen 
értékes.

Még több úti célért kattints a képre!

http://www.smart-travel.hu
http://www.smart-travel.hu
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ellenkezett, nem sikerült kiszabadulnia. 
Ezért kitalálta, hogy a családja és barátai éle-
tének megmentése érdekében merész varázs-
latba kezd. Varázserejét felhasználva kiűzte a 
birodalomból a törpöket, így örök száműze-
tésre kényszerítette őket. Viszont azzal nem 
számolt, hogy minden varázsereje elvész, és 
különleges nyaklánca odalett.

Az évezredek homályában a varázs nyaklánc 
a halandók világában előkerült. A lila titá-
nium kála és az ezüst hópelyhek együttesen 
mágikus erővel ruházza fel viselőjét.

A mágikus kálák hatalmával, és a hópelyhek 
játékosságával felruházott ékszer most elér-
hető a Brillionaire Design ékszerüzletben, 
vagy a www.brillionaire.hu weboldalon. Ne 
feledd, a varázslat széppé tesz!

Ha a Brillionaire 
ékszerek mesélni 
tudnának...
Réges régen Breenában, a mágikus lények bi-
rodalmában, a tündérek és a gonosz manók 
között háború dúlt.

Ebben az időben Faylinnben, a tündérek 
királyságában élt Nerida, az ifjú 
tündér hercegnő. Egy ősi csa-
lád leszármazottjaként kü-
lönleges erővel bírt, többi 
tündérbarátnőjéhez képest 
ugyanis több képességgel is 
rendelkezett.

Nerida imádott a család 
Négy Évszak nevű kert-
jében játszani. Ilyenkor 
ugyanis csiszolhatott má-
gikus képességein, elővará-
zsolhatta a kert legtitokza-
tosabb kála virágait, vagy épp 
hópelyheket csalhatott a puha, fe-
hér fellegekből. De a hercegnő nem 
csak különleges képességeivel volt egye-
dülálló. Hamvas bőre és hosszú szőke haja 
minden mágikus férfi szívét megdobogtatta.

A háború közepén Hreidmar, a gonosz manó 
király elhatározta, hogy bármi áron meg-
szerzi hőn áhított szerelmét és a teljes mági-
kus világ uralkodójává válhat. Ezért a gonosz 
manó ördögi tervet eszelt ki és megtámadta 
Shea városát. Mikor berontott a palotába, 
meglátta a szépséges lányt, és azon nyomban 
mellé pattant, hogy elrabolja. A lány bárhogy 

http://www.brillionaire.hu
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12 őrült 
karácsonyi 
színkombináció
Díszítés és ékszer

Legyen Neked is varázslatos színkavalkádban 
úszó Karácsonyod

Végigmenve az utcán, vagy épp a boltokban 
járva számtalanszor találkozom azzal, hogy a 
karácsony színei évről évre szinte csak a piros 
és a zöld. Íme pár tanácsom, hogy ne legyen az 
idei ünnep szigorúan e két szín kultusza. Ezen 
ötletek segítségével garantáltan csillogó, káp-
rázatos és színes világon keresztül mondhatod 
a családodnak, vagy épp a vendégeidnek, hogy 
„Boldog Karácsonyt!”.

Írta: Molnár János

gondolkozz
pinkben

öltözz(tess)
zöldbe

kék
csíkok

tiszta
arany

Hogy már a kicsik is részt vegyenek 
a díszítés örömeiben, válaszd a 
merészebb pinket a palettáról. A textil 
majmok (persze választhatsz más 
állatfigurákat is) és a fergeteges színek 
igazán szívmelengető érzés minden 
korosztály számára. Egy valamit 
viszont ne feledj! Szigorúan gyermek 
jóváhagyásával mehet a dekorálás!

Egy vidám, mégis fennséges ünnepet 
varázsolhatsz, ha a fára világos óceán 
kék és lime zöld dekorációt teszel. A 
tollak persze nem kötelezőek, de nem 
mehet el e mellett senki se, aki kicsit is 
kalandvágyó.

A karácsonyfádnak életet, mélységet 
is adhatsz, ha kék díszeket és ékeket 

használsz a dekorálásnál. Ez a 
világos, élénk szín kiegészíti a fán 

már fenn lógó piros díszeket és egy 
különleges, hagyományos hatást 
kölcsönöz a lakásnak, illetve ami 

nagyon fontos, a szoba szórakoztató 
és mozgékony lesz tőle.

Ha egy színnel szeretnél díszíteni, a 
legfontosabb és legalapvetőbb szabály, 

hogy sikeresen tudd használni a 
különböző textúrákat, illetve a díszek 
méretét. Minél több réteget tudsz így 
felépíteni, annál jobb vizuális hatása 

lesz a fádnak.

Dí
szí

tés
 és

 ék
sze

r
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a lila

uralkodása

üdvözöllek a
tengerészetnél

az igazi
házias

A liláról már régóta köztudott, hogy 
uralkodói szín. Itt az ideje, hogy ezt 
a fejedelmi hatást Te is megmutasd 
a karácsonyfán, illetve a díszekben. 
A hűvös ametiszt tónusai a vörös 
díszekkel még gazdagabb hatást 
keltenek, melyhez már csak egy meleg 
cseresznyefa asztal fénye adhat még 
drámaiabb hatást.

Nem hajókötelekre, vitorlavászonra és 
vasmacskára gondolok ennél a díszítésnél, 
hanem sokkal inkább a hozzá kapcsolt, 
mélykék navy színre. Ez a sötétkék 
árnyalat gyakorlatilag semleges szín, 
így gyakorlatilag jól passzol szinte 
mindenhova. A legerőteljesebb hatást 
úgy érheted el vele, ha ezüst, vagy fehér 
színnel kombinálod össze, ez által 
ugyanis friss és szórakoztató érzést adsz a 
lakásodnak.

Amíg eldöntöd, hogy milyen legyen 
az idei év karácsonyi designjának 
színkombinációja, bátran nézz körbe a 
különböző otthon lévő, lakást feldobó 
dekorációs elemek körében. Remek 
inspirációs forrás például a függöny 
színe, a fonott lámpaernyő textúrája 
vagy éppenséggel a puha téli takaró és 
szőnyeg finom, melengető érzése.

heavy
metal

csillogó
szivárvány

Ha a hagyományos, zöld dekoráció 
mellé bronz dekorációt használunk a 
karácsonyod igazán természet közeli, 

tradicionális lehet. A fémes, földes 
szín elegánsan emeli ki a fa ágait és 
semleges hatást kelt, igazi naturális 

különlegesség.

Ha nem döntötted el mi legyen a 
leghangsúlyosabb szín a karácsonyi 

dekorációdban, vagy mindenképpen 
színeket szeretnél, miért nem készítesz 

egy valóban színes, szívet melengető 
karácsonyfát? Használj pár kék, zöld és 

rózsaszín elemeket, szépen egyenletesen 
elosztva a teljes fenyőn, és ugyan ezt 

ismételd meg a szobában is. Garantáltan 
színes, mókás szoba kerekedik a végén, 

amit mindenki dicsérni is fog!

trópusi
szépség

A trópusok mesés világa ihlette ezt 
a mennyei szín kavalkádot. Ha nem 
tudsz a fenyőre igazi gyümölcsöket 

tenni, akkor használj különböző 
citrusok színeire emlékeztető 

díszeket, mint például lime, citrom 
vagy épp narancsszínű elemeket. A 

napfényes Floridát varázsolhatod 
ezzel az ötlettel a nappalidba!
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csodás
levendula
Nem hajókötelekre, vitorlavászonra és 
vasmacskára gondolok ennél a díszítésnél, 
hanem sokkal inkább a hozzá kapcsolt, 
mélykék navy színre. Ez a sötétkék 
árnyalat gyakorlatilag semleges szín, így 
gyakorlatilag jól passzol szinte mindenhova. 
A legerőteljesebb hatást úgy érheted el vele, 
ha ezüst, vagy fehér színnel kombinálod 
össze, ez által ugyanis friss és szórakoztató 
érzést adsz a lakásodnak.

szívmelengető
cukorvilág

Talán kicsit merésznek hat a 
rózsaszínnel tarkított formavilág, 
de az ünnepnek egy friss, üde és 

kicsit pimasz hatást is ad egyben. 
Egyszerű módszer mindazoknak, akik 

szeretik az ötletes dekorációkat. Légy 
hagyományos, de egy kis csavarral 

megspékelve!

Be My Brillionaire
1052 Budapest, Régiposta u. 13.

www.brillionaire.hu •  kapcsolat@brillionaire.hu 
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