
A Babakötvény forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza, mely megtekinthető a forgalma-
zó helyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapon. Infláció alatt értve az Ismertetőben és a Nyilvános Ajánlattételben meghatározott kamatbázist. A 2013. évi köz-
ponti költségvetési törvényben a 2013. évben született gyermeket illető első utalási összeg. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alap-
ján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők  
figyelmét, hogy a Babakötvény esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen az infláció változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

www.allampapir.hu

kiérdemelt  bizalom
Ajándékozzon Babakötvényt Karácsonyra!

Lepje meg gyermekét egy életre szóló ajándékkal!

Az állami támogatás induló összege 42 500 forint, 
amely a Kincstárban nyitható Start-számlán tovább gyarapítható. 

A Babakötvényre az infláció felett 3% kamatprémium jár, a befizetett összegre
 pedig akár évi 6000 forint állami támogatás is kapható. 

Kapható a Magyar Államkincstár fiókjaiban.

Krausz Anna óvónő szerint nehéz 
úgy beletanulnia a gyerekeknek 
a háztartás vezetésébe, hogy mindez 
sok helyen már nem az anyuka fel-
adata, hanem a takarító- vagy ház-
vezetőnőé, akivel a gyerekek nem 
is nagyon találkoznak; és egyre 
többen élnek egyszülős családban, 
ahol hiányzik a követendő minták 
egy része. A lelkes óvónők nekik is 
megpróbálják megmutatni a süte-

ménysütésen, az ebéd utáni pakoláson, takarításokon keresztül, 
hogy mi is az a házimunka. Ezek a feladatok az önállóvá válásban 
is fontosak, és a családi életre is hatással vannak. Jó azt meg-
élnie a gyermeknek, hogy együtt csinálnak mindent, és boldogok, 
ha a szülők bevonják őket az életükbe ilyen módon is. A házi-
munka során együtt eltöltött idő fontosságára hívta fel a figyelmet 
Kresznerits Szilvia pszichológus is. A közös takarítás például 
jóval több, mint a helyes porszívózás vagy mosogatás elsajá-
títása; általa a gyermek ízelítőt kaphat a szerepekből, s új szem-
szögből látja a szülei életét. 

Amennyiben kimarad a házimunka a gyerekek életéből, a hiány 
majd felnőttkorukban jelentkezik, és nem csak úgy, hogy egy levest 
sem tudnak megfőzni maguknak, vagy nem tudnak egy polcot 
felszerelni. Később bosszulja meg magát az is, ha egy gyereket 
túlzottan óvnak valamitől, ami pedig teljesen normális része az 
életnek. A házimunkába bevonás előnyei között említhetjük még 
– az óvónő szerint – az önállóságra nevelést. Ez, túl azon, hogy 
növeli a csemete magabiztosságát, a szülőt is megnyugtatja 
afelől, hogy gyermeke mindent megtanult, ami ahhoz kell, hogy 
önálló, talpraesett felnőtt váljék belőle.
A házimunkával kapcsolatosan fontos kérdés, hogy mikor és 
hogyan kezdjük el bevonni a gyerekeket. A védőnő, Horváth Katalin 
szerint érdemes már akkor elkezdeni, amikor a házimunka még 
játék. Két-hároméves korú gyerekkel pakoljuk össze együtt este 
a széthagyott babákat és építőkockákat! Később a takarításba, 
porszívózásba, mosogatásba és az edények helyretételébe is 
bevonhatjuk a gyereket. A papás-mamás játékok által is meg-
tapasztalhatják a kicsik anya és apa feladatait, ebből mi magunk 
is sok visszajelzést kaphatunk az általuk megértett szerepekkel 
kapcsolatban A házimunka fontos eleme a tartalmas együtt töltött 
időnek, ami a család minden tagjának sok előnyt tartogat.  

SZÖVEG  —
VARGA EDIT

MIÉRT FONTOS, 
HOGY A GYEREKET 
BEVONJUK A HÁZIMUNKÁBA?
Régen magától értetődött, hogy egy lány megtanulta édesanyja, nagymamája mellett a főzés, a háztartás 
vezetésének csínját-bínját, vagy egy fiú az édesapjától, a nagypapától elleshette, hogyan kell fát hasogatni, 
ásni, biciklit vagy autót szerelni. A mai gyerekek egyre kevesebbet tudnak a házimunkákról, pedig ezek 
a feladatok az életre készítenék fel őket.

A cikk a Magyar Katolikus Rádió szeptember 20-i Életre-Való című műsora alapján készült. A műsor szerkesztője: Varga Edit.
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