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igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve a A Kincstárnál állampapír azután jegyezhetõ, vásárolható, ha 
korábban vásárolt állampapírok tõke és kamat összegét is, az Állampénztári Irodák ügyfélszolgálatán – 5000 Szolnok, 
amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes Magyar u. 8.  Telefon: (56) 372-806; (56) 422-555; Fax: (56) 
kamatot garantál a futamidõ végéig. A megnyitott számlára a 378-349;  és Értékesítési Pont, 
szülõk, törvényes képviselõk és hozzátartozók, valamint a 5300 Karcag, Kossuth tér 1 (Városháza) telefon: + 36/30/815-
települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint 90-69) – egyszeri személyes megjelenéssel értékpapír nyilván-
összegeket.  tartási számla-szerzõdést köt az ügyfél. Célszerû azonnal 

Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-forgal- kiegészítõ szerzõdést kötni a WebKincstár, TeleKincstár, illetve 
mazó ügyfélszolgálatain ismét lehet vásárolni a Prémium Euró MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír 
Magyar Államkötvényt. A névre szóló, féléves kamatozású befektetéseket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve 
állampapír névértéke egy euró. okostelefonon keresztül), akár otthonról is lehet intézni. Az 

Március 17-étõl kapható a Kincstár országos állampapír- értékpapír-nyilvántartási számlát érintõ jóváírási tranzakciók-
forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítõ szerzõdés ról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is érte-
birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy siker- sülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a 
nek örvendõ Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az 
és hatéves futamidejû, változó kamatozású, egyforintos alap- értékpapír-számlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a 
címletû állampapír. Az új Bónusz kötvény többek között azzal a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat.
céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futam-
idõk tekintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetõknek, A tájékoztatás nem teljes körû. Bõvebb információkért 
hanem a kamatozás módjában is, ugyanis ezen típusú állam- keresse fel a Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatait, 
papírok kamatai a pénzpiaci kamatok változását követik. vagy a szervezet honlapját ( ).
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1990-ben a tárgyalkotó népmûvésze- résztvevõi a táborban már önállóan alkal- volt a tájegység népmûvészeti értékeinek 
tünk értékeinek közvetítésére, a népi kis- mazhatták mindazokat az ismereteket, megtekintése, kiemelten a mesterségek 
mesterségek fogásainak megismerteté- melyeket az év során az elméleti és gya- udvarában mûködõ mûhelyeken 
sére indult el a Legénybot alkotótábor. korlati foglalkozásokon megszereztek. keresztül.
Életre hívói helyi és környékbeli fafara- Így a fazekas, a rajz, a kunhímzõ a szövõ a A résztvevõk által begyûjtött alkotói 
gók voltak. A fafaragás hamarosan ki- szalmafonó és csipkeverõ és design 

kör tagjai egyedi kézmûves ter-
mékeikbõl rendezett kiállí-
tásukon adtak számot mester-
ségeik ismeretébõl. A mazsorett 
és citera csoport színpadi mûsor-

ismeretek a tábort záró kiállításban 
öltöttek testet. Reményeink szerint a 

egészült a településen nagy múlttal ren- tárgyak másokat is meggyõztek arról, 
delkezõ, a térségünkben is meghatá- hogy igazi értékteremtõ munka zajlik a 
rozó jelentõségû népi mesterségekkel – Legénybot alkotótáborban. Mindaz, ami 
fazekasság, kosár-fonás, csipkeverés, nem volt megmutatható a kiállításban, 
kunhímzés, szövés – majd évrõl évre azt magukkal vitték a résztvevõk, 
újabb tevékenységekkel bõvült a sor, így ral mutatkozott be a táborzáró ünnep- vélhetõen azzal a szándékkal, hogy 
szalmafonás, nemezelés, gyöngyfûzés, ségen. folytassák az év többi napjain is az 
képzõmûvészet és foltvarrás is várja a Az elkészült tárgyak és produkciók alkotást önmaguk és mások örömére. 
táborban résztvevõket. mellett a pályázati keret teremtett lehetõ-

Az elmúlt napokban immár 23. alka- séget egy szabadtéri fazekas égetõ- Szentpéteriné Lévai Mária
lommal került megrendezésre a 10 napot kemence megépítésére. Ez az igen je- projektmenedzser
kitöltõ tábor, melyben 60 gyermek 12 lentõs eszközfejlesztés egyben lehetõvé 
szakember segítségével készíthette el al- teszi a gyerekek számára a fazekas 
kotásait, vagy éppen az évközben meg- mesterség múltbéli sajátosságainak 
szerzett ismereteit kamatozatva önálló megismerését.
alkotást hozott létre. A munka mellett volt lehetõség a ki-

A TÁMOP 3.2.3. „Útravaló a kreatív rándulásra és strandra is. A Hortobágyra 
jövõbe” elnevezésû pályázati program tett egész napos túránk elsõdleges célja 

XXIII. Alkotótábor – 2014.
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