
Ajánló 
 
Egyértelműen hiánypótló könyv. 
Szülőként nagyon sok mindenben szeretnénk a gyerekeinket segíteni, természetesen pénzzel is 
segítjük, osztálykirándulásra pénzt adunk, zsebpénzt adunk, s sok más esetben adunk pénzt a 
gyermekeinknek. Ez a könyv abban segít, hogy ne csak pénzt adjunk nekik, hanem azt is, ami ennél 
sokkal fontosabb, a pénz kezelésének képességét is. 
 
A könyv azért hiánypótló, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy sok egyéb dolog mellett, a pénz 
kezelésének képességét is mi, szülők tudjuk átadni a gyerekeinknek. A könyv felébreszti és kiterjeszti 
az amúgy is meglévő szülői felelősséget, s arra fókuszál, hogy milyen mintát közvetítünk a 
gyerekeinknek, már a bevezetőben felteszi a kérdést: „Mit gondolsz, te mit programozol be a 
mindennapjaidba: a szegénységet vagy a gazdagságot?” 
 
Sok, részben – gyakran nem elég pontosan – ismert dologról olvashatunk, de itt egymásra épülnek a 
gondolatok és a hétköznapokhoz kapcsolódnak a megállapítások és elgondolkodtató kérdések, 
valamint a javaslatok. Így nemcsak megérteni könnyű a leírtakat, hanem jobban összerendeződik, 
több értelmet kap, komolyabb elhatározásokat segít megvalósítani. Sok kérdésben konkrét tudást is 
közvetítenek, olyanokat, amelyekkel a hétköznapok során kevés alkalommal találkozunk, így pl. 
konkrét információkat találunk az adós listáról való lekerülésről, az adósság átütemezésének 
lehetőségeiről is. 
A szerzők összességében nem kész megoldásokat adnak, de segítenek abban, hogyan gondolkozzunk, 
milyen ügyekben, területeken tegyünk szükség szerint változásokat, hogyan és milyen területeken 
keressünk új ötleteket. Ehhez sok indító gondolatot olvashatunk, amelyet, sok családon belüli 
beszélgetéssel – s erre is folyamatosan biztatnak az írók – magunkhoz alakíthatunk. 
 
A könyv azt a módszert választja, hogy elsőként abban segít, hogy szülőként, felnőttként hogyan 
gondolkodjunk a pénzről, s amikor már ezeken túl vagyunk, akkor vezet át bennünket a gyerekünkkel 
való kapcsolathoz. A szerzők véleménye, hogy akkor fogunk tudni jól segíteni, ha magunk is tudjuk, 
hogy mit teszünk, ha tudjuk, hogy milyen céljaink vannak, ha mi is tudatosan kezeljük pénzügyeinket. 
 
A könyv kiindulás, gondolkodási alap, a fejlődési, tanulási folyamat egyik lépése, önállóan is segít, de 
az esetleges további lépéseket a szerzők további programokkal segítik, amelyek végig kísérnek 
mindenkit a megvalósítás útján.  
 
És végül azzal ajánlom a könyvet, amivel szerzők is: 
Határozd el magad, hogy jó indulást adsz gyermekednek! 
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