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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Fogadd örökbe a Nagyit”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. december 01. – 2016. december 31.

Karácsonyi készülődés II.

Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:
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Elvégzett tevékenység:
A résztvevőkkel közösen karácsonyi fürdősókat készítettünk, mely egyrészt jó apropót
jelentett az ajándékozás örömének és a natur kozmetikumok használatának átbeszélésére,
másrészt megteremtette annak lehetőség, hogy időseink saját készítésü ajándékkal lepjék meg
szeretteiket.

Az ajándékozás egyértelműnek és mindennapos dolognak számít a mai társadalomban. Talán
éppen ezért meglepő az a tény, hogy az egyik legtöbbet tanulmányozott társadalmi
viselkedésforma és igen sok társadalomtudóst foglalkoztat ez a dolog.

Az ajándékozás egyidős az emberiséggel. Már a legkorábbi civilizációk is ajándékoztak. Igaz,
ők az isteneiknek vittek főleg ajándékot és cserében bő termést, gazdagságot reméltek.
Később szokássá vált az uralkodót vagy a törzsi vezetőket is megajándékozni.

Ma már ajándékot a szeretteinknek, barátainknak adunk és tőlük kapunk cserébe mi is
különböző meglepetést. A rengeteg tanulmányra azért volt és van a mai napig is szükség, mert
amint kiderült, az ajándékozás tulajdonképpen a társadalom alappillérét képezi. Az
ajándékozással nemcsak a szeretetünket és az odaadásunkat fejezzük ki a másik személy felé.
Az emberek azért lepik meg egymást különböző dolgokkal, hogy örömet szerezzenek a másik
félnek.

Az ajándékozás szokása is a pogány hagyományokból ered. Bőkezűségük jeleként karácsony
ünnepén a feljebbvalók adtak ajándékot a szolgálóiknak.

Az ajándékozás szokása is kezdetben egyházi keretek között zajlott, a mise alkalmával
adományokat gyűjtöttek, amit a szegények között osztottak szét. Mikor hivatalosan is
december 26-a lett az adakozás napja, a szegények házról házra jártak, énekekkel, versekkel
köszöntötték

a

házaikat,

akik

ezért

ajándékokat,

de

többnyire

pénzt

adtak.

A XVII. század folyamán aztán fontosabbá vált a család összetartása, az együtt és a
gyerekekkel töltött idő, ezért a gyerekek kerültek karácsonyi ünneplés középpontjába,
ekkortól terjed el a gyerekek megajándékozása. Hazánkban a karácsonyi ajándékozás csak az
1930-as évek után vált hagyománnyá.

Az Őszi Fény Idősek otthonának lakói nagy izgalommal készültek a programra, mert tudták,
hogy karácsonyi ajándékokat fognak készíteni a program keretei között. A programon a
résztvevők illatos és színes karácsonyi fenyőfákat, szíveket, angyalokat és amfórákat formázó
üvegekben fürdősókat készíthettek. Az ajándékok elkészítése és a hozzá kapcsolódó
beszélgetés is nagy örömet okozott a program résztvevőinek és nekünk egyaránt.

Alsómocsolád, 2016. december 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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