
Ilyenkor az sem zavar, hogy közben Dani már fél 
órája a fülembe kiabál, hogy „Boldizsár, alszol? Boldizsár, 
ugye, nem alszol? Boldizsár, gyere, legózzunk!” (Csak az, ha 
a fejemre dobja a párnát.) Sőt, még az sem, amikor Ágó 
leszól a felső ágyról, hogy „shut up”. Mert Ágónak mosta-
nában egész hosszú haja van, és reggel mindig úgy néz 
ki a feje, mintha az éjszaka felrobbant volna. Ha mérges, 
akkor a legjobb. (Bár, ha sokat pattog, mégis a fejére 
dobhatom a párnát.) De igazából azért jó minden, mert 
úgyis mindjárt szaladok Anyáékhoz, hogy megnézzem, 
mit csinál Lenke.

Lenke a kishúgunk, és ilyenkor még általában 
alszik. Vagy szopizik. Vagy egyszerre mindkettőt. Mert 
olyan ügyes, hogy egyszerre tud enni, inni és aludni. 
Régebben még morgott is közben, de azt egy ideje abba-
hagyta. Amikor az ismerősök kérdezik, milyen Lenke, 
Dani mindig azt mondja, hogy már beszél, fejen áll és 
repülni is tud. Az utolsók persze nem igazak, de beszél, 
az igaz. Valami fura nyelven, de Anya meg én azért álta-
lában tudjuk, miről van szó. Szerencsére mutogat is, ha 
nagyon értetlenkedünk.

Ágó szerint amióta megszületett, mindenki sokkal 
nyugodtabb. Például Apa. Hazaugrott az iskolából, elme-
sélte, milyen rosszak voltak a nagy gyerekek. Anya meg 
odaadta neki Lencit, hogy együtt nézték az újságot, és 
Apa el is felejtette minden gondját. Sőt, még azt is, hogy 
vissza kell mennie az iskolába. Apa azt mondja, Lenke 
olyan, mint egy macska, szinte még dorombol is az ember 
ölében. De szerintem inkább olyan, mint egy kíváncsi 

plébános, mert ilyenkor összekulcsolja a két kicsi kezét, 
és hangosan szuszog. Közben pedig nagy szemekkel nézi 
az újságban a képeket. Néha nevet is rajta.

Anya ritkábban süt süteményt és gyakrabban főz 
cumit. Nem olyan lelkiismeretes a mérgeskedésben, 
és sok régi történetet mesél arról, hogy milyen volt, ami-
kor picik voltunk. Ő is boldog, hogy van egy kislányunk.

Lenke miatt találtunk megoldást az itthoni számí-
tógépezésre is. Állandóan Anya nyakában van, onnan 
nézi, mint egy kis kenguru, hogy Anya főz, pakol vagy 
porszívózik. Meg azt, amikor felírja a hűtőajtóra, hogy 
milyen munkát nem tud megcsinálni Lenkével a nya-
kában. Aztán mi hazajövünk az iskolából, és kisegítjük. 
Kivisszük a szemetet, kipakoljuk a mosogatógépet, kite-
regetünk. Ágó megtanult tojásrántottát sütni és pudin-
got főzni. Én zokniválogatásban vagyok jó. (Dani abban, 
hogy fehérneműket dobáljon a karnisra.) Ha mindent 
szépen megcsinálunk, Anya megnyugszik, hogy már 
elég nagy fiúk vagyunk ahhoz is, hogy számítógépes 
idővel fizessen nekünk. (Kivéve, ha meglátja a karnist.)

Lenci karácsonykor született. Akkor még olyan sötét 
volt, hogy a függönyt se láttam meg az állatokat sem. 
Hazajött Apa, és elmondta, hogy Anya és a kisbaba jól 
vannak. Azóta egyre világosabb van, és sokkal jobb lett 
az életem. Tudom, hogy akármit csinálok, még mindig 
vár rám valami érdekes és jó. Mehetek Lenkéhez, aki 
a legaranyosabb a világon.

Ágó szerint olyan ez, mintha mindig lenne egy kis 
tartalék csokink a fiókban.  
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Bárki beszállhat
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Az állampapír olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
amelynek a megvásárlásával az államnak adunk kölcsön 
pénzt, és ezért a hitelért, vagyis az állampapírok után az 
állam kamatot fizet. Az állam viszonzásul értékhatár nél-
kül feltétlen kötelezettséget vállal a befektetett összeg, a 
tőke és kamatának megfizetésére. Ha az állampapírt nem 
tudjuk lejáratig megőrizni, akkor el is lehet adni azon az 
árfolyamon, amelyet a forgalmazók meghatároznak, és a 
vásárlástól a visszaváltásig eltelt napoknak megfelelő idő-
arányos kamatot is kézhez kapjuk, a felmerülő költségek 
(pl. kamatadó) levonását követően.

Ez a biztonság kérdésére is megoldást ad, hiszen a legtöbb 
embernek az a fontos, hogy belátható időre, előre ismert 
kamat mellett kockázatmentesen fektethesse be pénzét. 
Egy jól megválasztott termékkel és pénzügyi szolgáltató-
val minden veszélyforrást minimálisra lehet csökkenteni. 
Erre is megoldást nyújt az állampapír. 
Érdemes átgondolni, mielőtt befektetésről döntenénk: 
Milyen időtávra tudjuk nélkülözni (lekötni) a megtakarítá-
sunkat? Jár-e adókedvezménnyel vagy állami támogatással? 
Könnyen visszaváltható-e, ér-e bennünket veszteség a visz-
szaváltás során? Tartsuk szem előtt, hogy minél nagyobb az 
ígért hozam, valószínűleg annál kockázatosabb a befektetés. 
Ezeket és más szempontokat is megvizsgálva a befekteté-
sek közül kiemelkednek az állampapírok magas kamatozá-
sukkal, az általuk nyújtott biztonság és a sokféle választási 
lehetőség miatt (féléves futamidőtől a tízévesig, 1 Ft-os 
névértéktől 10 000 Ft-ig, fix vagy változó kamatozással).
Állampapírokat lehet vásárolni egyes kereskedelmi ban-
koknál, a Magyar Postán, illetve a Magyar Államkincstár 
fiókhálózatában. A Kincstár esetében már a számlanyitással 
is spórolunk: költségmentesen, kötelező megkötések nélkül 
nyithatunk és vezethetünk értékpapírszámlát, és annyit 
fektethetünk be a megtakarításunkból, amennyit akarunk. 
Online időpontfoglalással a sorban állást is elkerülhetjük. 
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állampapír, mert versenyképes kamatokat és több 


