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Sajtóközlemény
Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban

Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik hosszabb, 3 évtõl 15 évig is terjedhet, tehát azok részére ideális, 
legmagasabb hozamú befektetési lehetõséget, ugyanis az akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket. 
állam biztos pénzügyi partner mindenki számára. Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésû 

Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetõség- Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos érték-
nek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerû: lejáratkor a papír-számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító 
tõke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – érték- Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás 
határtól függetlenül – teljes körû az állami garancia. Nincs for- (Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák. 
galmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Állam- A Babakötvény egy olyan egyszerû és átlátható termék, 
kincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Az sem amely a piacon kiemelkedõ hozamot biztosít. A gyermekeik 
elhanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély számára elõtakarékoskodni szándékozók számára a lehetõ leg-
részére kifizetett hozam a belföldi jövedelmet növeli és csökken jobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek életkez-
az ország devizakitettsége. dését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás 

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen vál- összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által 
tozatos állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki meg- vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a 
találhatja a számára megfelelõ befektetési lehetõséget attól gyermek születését követõen. 
függõen, hogy mennyi idõre szeretné lekötni a pénzét. Az úgy- A szülõknek lehetõségük van arra, hogy az összeget a Magyar 
nevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincs- Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
tárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejû, rövid lejáratú állam- díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A 
papírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez 

„De nehéz az iskolatáska!” 

Iskolakezdési Adománygyûjtés a Kunhegyesi Mikro-
térségi Szociális Intézmény Családsegítõ és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál!

Vannak olyan családok, ahol nagy terhet jelent a gyermekek 
beiskolázása, ezért szolgálatunk ismét adománygyûjtést szer-
vez, de ezúttal a kisiskolás rászoruló gyermeket célozza meg.

Szívesen fogadjuk a megunt, de még használható, hord-
ható táskát, tolltartót, füzettartó box-ot, írószert, színes 
ceruzát, író és filctollat, körzõt, vonalzót, vízfestéket, tem-
perát, festéktálat, ecsetet, zsírkrétát, gyurmát, cipõt, 
tornacipõt, gyermekruhát, mindent, ami az iskolakez-
déshez elengedhetetlen egy gyermek számára.

A felajánlott adományok intézményünk közremûködésével 
jutnak el a szociálisan rászorult gyermekekhez, akiknek ez nagy 
örömet jelent.

Adományaikat a tanév befejezését követõen, júniustól – 
augusztus végéig, egész nyáron várjuk.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út. 106.
Nyitva tartás: 
Hétfõtõl – Csütörtökig: Délelõtt: 8.00 – 12.00

Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelõtt: 8.00 – 12.00
Telefon: 59/530-155, 530-156
Nagylelkû felajánlásaikat elõre is köszönjük.

„Segítsen, hogy segíthessünk!”

Vincze Lászlóné
intézményvezetõ

 

„Hurrá itt a nyár!”címmel megnyitotta kapuit a Kunhegyesi 
Mikro-térségi Szociális Intézmény Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálatának nyári szünidei napközis tábora. 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által a 
Gyermekek- és fiatalokközösségeinek és ifjúsági civil szer-
vezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági 
turizmus) támogatására kiírt IFJ-GY-14-B-15327 azo-
nosítószámú pályázaton az intézmény három társult tele-
pülésének, Kunhegyes, Tiszagyenda és Tiszaroff Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálata 1-1 hetes napközis táborra közös 
pályamunkát nyújtott be, és nyert összesen 315.000 Ft vissza 
nem térítendõ támogatást, melynek segítségével 1-1 napos 
autóbuszos kirándulásra is sor kerülhet.

Kunhegyesi tábor további programjai: fürdés a Kunhegyesi 
Strandfürdõben, látogatás a Kunsági Kiállítóházban, séta-
kocsikázás Kunhegyesen, kreatív foglalkozások, szabadtéri és 
társasjátékok.

Köszönjük támogatóinknak, hogy felajánlásaikkal segítették 
a rendezvényt, hogy a 20 hátrányos helyzetû kisdiák tartalmasan 
tölthesse el az egy hetet július 7 – 11. között.

Külön köszönjük kiemelt támogatóink segítségét:
Kunhegyes Város Önkormányzata Fábián Tibor
Kunhegyesért Közalapítvány Emõdi Imre
Nagykun-Hús Kft Czupp Pál
Bella Csemege Tóth János
Napfény Élelmiszerbolt Doma Katalin
Deko Pékség Szatmári Zoltán
Szõlõsi Pékség Rózsáné Varga Marianna
Reál Élelmiszer

A tábort követõen a nyári szünet további részében július 15 - 
augusztus 15-ig 5 héten át heti 3 alkalommal tartunk délutáni 
klubfoglalkozást a bûnmegelõzési program keretében 7 fõ 
kötelezõ közösségi szolgálatot teljesítõ diák közremûködé-
sével.

Szép nyarat, tartalmas pihenést kívánnak a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Családsegítõ 

és Gyermekjóléti Szolgálatának dolgozói.
Vincze Lászlóné intézményvezetõ

Napközis Tábor
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