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• Lyukak a Csongrád megyei szociális védőhálón 

A „legidősebb" város: Kistelek 
A megyében az idős 

korúak s z á m a , illetve 
arányuk népességen be-
lüli növekedése reflek-
torfénybe helyezi a szo-
ciális intézmények nyúj-
totta szolgáltatásokat -
írja az erről szóló elem-
zésében Kovács Andrea, 
a megyei statisztikai hi-
vatal munkatársa. 

A téma az ünnepek után, 
újév elején különösen aktuá-
lis. Egyrészt sajnos csak az 
év ezen időszakában kerül 
előtérbe az, hogy mennyi 
egyedül élő, elesett, nehéz 
anyagi helyzetben lévő em-
ber igényli a - zömében álla-
mi, önkormányzati - gon-
doskodást, nélkülözve a csa-
ládi ellátást. Csongrád me-
gye összes, (1997-ben több 
mint 424 ezer) lakosának 
mintegy 20 százaléka 60 esz-
tendősnél idősebb. A megyé-
ben Szeged a legifjabb tele-
pülés, itt a hatvan évnél idő-
sebb lakosság aránya 18,4 
százalék. Ebben a sorban 
Hódmezővásárhely követeli 
magának a második helyet, 
az itt élők mindössze 19,5 
százaléka idősebb ennél a 
korhatárnál. E szempontok 
szerint a legöregebb telepü-
lés Kistelek, ahol ez az 
arányszám 24,5 százalék, 
második Mórahalom 24,2 
százalékkal. Csongrád a har-
madik legidősebb település, 
23,7 százaléknyi 60 év feletti 
lakosságával. Ezek az adata-
tok azt mutat ják, szükség 
van a szociális intézmények-
re, főként ha f igye lembe 
vesszük, hogy a megye la-
kossága évente, nagy átlag-

Volánnál 
a Renault 

• Párizs (MTI) 
Tavaly jelentős mérték-

ben, a megelőző esztendő-
höz képest 13,5 százalékkal 
növekedett Franciaország-
ban az új személyautók vá-
sárlása - hála a fogyasztói 
optimizmus erősödésének és 
a megannyi új modellnek. 

Tavaly összesen 1 millió 
943 ezer 601 új személyau-
tót vásároltak, szemben az 
1997-es 1 millió 713 ezerrel, 
ami egyébként történelmi 
mélypont volt a franciaor-
szági autóeladások újkori 
tör ténetében. A CCFA, a 
francia autógyártók szövet-
sége szerint a helyzet kedve-
ző változásában a meghatá-
rozó a fogyasztók körében a 
gazdasági helyzet javulásá-
val bekövetkezett hangulati 
módosulás volt, a bizalom 
erősödésével többen szán-
ták-szánják el magukat a ré-
gi kocsi lecserélésére. A ta-
valy eladott új autók 52 szá-
zalékához a vevők bankhitelt 
vet tek igénybe. A másik 
kedvező tényező a széleskö-
rű modellváltás volt, melye-
ket jobb felszereltséggel, s 
gyakorlatilag a korábbiaknál 
olcsóbban dobtak a piacra a 
gyártók. A francia autógyá-
rak által értékesített 1,11 
millió kocsiból a Renault-é, 
- 564 ezer eladott autóval -
volt a legtöbb majd a Peuge-
ot következik 322 ezerrel, s 
végül a Citroen 225 ezres el-
adással. A Renault kiemel-
kedő eredményét lényegé-
ben két új modell, a Clio-II 
és a Mégane alvázra épített 
egyterű Scenic hozta. A Peu-
geot legkedveltebb kocsija 
az űj 206-os volt, amit vi-
szont csak késő ősszel vittek 
a piacra. 

Közös torna a csongrádi Aranyszigetben. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

ban kétezer emberrel csök-
ken, s az időskorúak aránya 
pedig folyamatosan növek-
szik. 

A szociális intézményeket 
a települési önkormányzatok 
tartják fenn, s feladatuk sze-
rint két típusba sorolhatók 
Működnek alap- és nappali 
ellátást biztosítók, valamint a 
tartós, illetve átmeneti elhe-
lyezést nyújtók. Az első ka-
tegóriába tartoznak az idő-
seknek és a fogyatékosoknak 
egész napos programot nyúj-
tó klubok, míg a tartós átme-
neti gondozás kü lönböző 
profilú otthonokban folyik. 
(Ilyenek például az időskorú-
ak, fogyatékosok, szenve-
délybetegek bentlakásos ott-
honai.) 

A megyében 8 város és 29 

község nyugdíjasai vehetnek 
részt az időseknek létreho-
zott klubok valamelyikének 
életében. Nappali és alapellá-
tást nyújtó idősek klubjából 
mintegy 56 egység működik, 
s az összesen 1600 helyen, 
közel kétezer idős embert 
látnak el. A te lepülések 
adottsága ebben eltérő. Az 
igények tekintetében a köz-
ségek némiképp kedvezőbb 
helyzetben vannak mint a 
városok. Mórahalom ez eset-
ben kivétel, mely erősíti a 
szabályt. Bár a legidősebb 
helységek közé sorolják, az 
önkormányzat szociális elkö-
telezettsége folytán mégis a 
legjobban ellátott település. 
Itt ezer 60 éves és annál idő-
sebb lakosra 26 hely jutott, 
ami csaknem kétszerese volt 

a szegedinek, és közel négy-
szerese a leggyengébben el-
látott hódmezővásárhelyi-
nek. A nappali és alapellátást 
igénybevevő 6400 ellátott, 
mintegy 115 millió forintot 
fizetett be különböző intéz-
mények kasszájába, térítési 
díj elmén. Ez az összeg, ha 
csekély mértékben is, de az 
elmúlt években növekedett. 
Az 1997-es adatok szerint a 
térítési díjak az alapellátás-
ban egy főre közel 1900 fo-
rintot, a nappali ellátásban 
2500 forintot tettek ki átla-
gosan. Az alapellátás kerete-
in belül étkeztetésben több 
mint 3600-an vettek részt, 
házi segítséget pedig közel 
2400 ember kapott. Az ilyen 
típusú ellátásra vonatkozó 
kérelmeket, igényeket, az 

Az ember melegségre vágyik. De nti lesz, ha jön a forró nyár? A Mitsubishi Carisma 1.6 6L Cool 
Edition mindkét kihívásra megadja a választ. Barátként kényeztet, odaadó testőrként véd, nyáron 
pedig üditö útitárs. Az utazás kényelmét légkondicionáló emeli, a biztonságot légzsák fokozza. 
Ráadásul ez a modell most kifejezetten baráti áron kapható, amellyel - újévi ajándékként -
475.000 Ft-ot takaríthat meg. 

A Mitsubishi Carisma 1.6 GL Cool Edition ára most 3.490.000 Ft*. 

M i t s u b i s h i . m é n y v e z e t n i . 
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'18,4 Ft/ATS árfolyamon számolva: amig a készlet tart 
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esetek 4-5 százalékában uta-
sították el. 

A szociális intézmények 
másik nagy csoportját a tar-
tós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó létesítmé-
nyek alkotják, ahol szeren-
csésebb gondozásról beszél-
ni, mint ellátásról. A köz-
nyelv ezeket az intézeteket 
nevezi „szocotthonoknak", itt 
állandó jelleggel lakást, teljes 
ellátást, orvosi szolgálatot 
biztosítanak. A megyében 
37, ilyen feladatra szakoso-
dott otthon működik, segítsé-
get nyújtanak időseknek, tar-
tósan beteg embereknek, haj-
léktalanoknak, fogyatékosok-
nak, akiknek nincsenek hoz-
zátartozói, vagy vannak, de 
nem tudnak róluk gondos-
kodni. Tartós ápolásban több 
mint 3600 rászorulót láttak 
el, nagy részük fekvőbeteg, 
illetve magát csak segítséggel 
ellátni tudó beteg ember. Ez 
nyilván szükségessé teszi az 
ápolók és gondozók magas 
arányát a foglalkoztatottakon 
belül. így érthető, hogy a me-
gye otthonaiban a nyolcszáz 
fős ápolószemélyzet több 
mint a felét tette ki az intéz-
ményekben foglalkoztatottak 
összlétszámának. 

A szociális otthonok fenn-
tartói főként a megyei és a 
települési önkormányzatok, e 
mellett elenyésző volt a ma-
gánszféra - az egyház, kü-
lönböző alapítványok és vál-
la lkozások - szerepe. A 
Csongrád megyei KSH ada-
tai szerint összesen mintegy 
10 ezer rászoruló kapott va-
lamilyen formában szociális 
gondozást. 

O. K. K. 

A Volvo házasodna? 
• Stockholm (MTI) 

Minap újabb találgatások 
hangzottak el a svéd Volvo 
autógyár más gyártóval való 
egybeke lésérő l . E lemzők 
azonban k izár ják , hogy a 
még független legkisebb eu-
rópai autógyártó egyszerűen 
eladná magát egy nagyobb 
konkurensének. 

Egyes értesülések szerint 
az olasz Fiat-tal hozna létre 
közös részegységgyár tás i 
vállalkozást, s találgatják a 

Ford vagy a VW belépésé-
nek szándékát is, de a Volvo 
szerintük mindenképp meg-
tartaná 50 százalékos része-
sedését mindenféle együtt-
működésben. A svéd cég el-
sődleges célja, hogy kifize-
tődőbbé tegye a gyártást a 
szériaszám emelésével, mert 
manapság egy autóipari vál-
lalat csupán évi 400 ezer ko-
csira méretezett termelésé-
nek gazdaságossága nem le-
het megfelelő. 

MAGYAR NEMZETI BANK 

Devizaárfolyamok 
Devizanem árfolyam 1 egységre, 

forintban 

Angol font 352.39 
Ausztrál dollár 138.41 
Cseh korona 7.06 
Dán korona 33.43 
Euró 248.87 
Belga frank(100) 616.93! 
Finn márka 41.86! 
Francia f r ank 37.94! 
Holland forint 112.93! 
í r font 316.00! 
Német márka 127.25! 
Olasz líra(1000) .128.53! 
Osztrák schilling 18.09! 
Portugál escudo( 100) 124.14! 
Spanyol peseta(100) 149.57! 
Japán yen(100) 192.73 
Kanadai dollár 143.99 
Lengyel zloty 61.63 
Norvég korona 29.07 
Svájci f rank 154.99 
Svéd korona 27.50 
Szlovák korona 5.86 
USA dollár 216.84 

A z 1%-OT SZERKESZTETTE: K O V Á C S ANDRÁS 

MEGHÍVÓ 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara osztályelnökei 
az 1994. évi XVI. törvény 49- § (8) bekezdése alapján a kamarai 
osztályok gyűlését az alábbi időpontokban és helyeken hívják 

össze, amelyre az osztályok tagjait ezúton meghívják. 
A megye négy városában kihelyezett, összevont gyűléseket 

tartanak az osztályok a vonzáskörzetekbe tartozó települések 
kamarai tagjait is ezekre várják. 

1. osztá ly ( ipar é s ipari szolgáltatás) 
Időpont. 1999- február 18., csütörtök, 9 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme * 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

2. osztá ly ( é l e lmiszer ipar) 
Időpont: 1999. február 1., hétfő, 14 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

3. osz tá ly (köz lekedés , szállítás 
é s szá l l í tmányozás ) 
Időpont: 1999. február 18., csütörtök, 14 óra 
Helyszín: Pedagógiai Központ 
(Szeged, Közép fasor 1-3.) 

4. osztá ly ( k e r e s k e d e l e m ) 
Időpont: 1999. február 18., csütörtök, 16 óra 
Helyszín: Pick Klub 

'.(Szeged, Felső Tisza part 10.) 

5. osztá ly (vendéglátás , idegenforga lom, 
szál lodaipar) 
Időpont: 1999. február 10., szerda, 15 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

6. osztály (banki , b iztos í tó intézet i 
é s á l ta lános p é n z p i a c i szolgál tatások) 
Időpont: 1999. február 15., hétfő, 14.30 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

7. osztály (ép í tő ipar é s épí tő ipar i szolgáltatás) 
Időpont: 1999. február 9., kedd, 14 óra 
Helyszín: Délépítő Rt. tárgyalója 
(Szeged, Bocskai u. 10-12.) 

8. osztá ly ( távközlés , posta , informatika, 
logiszt ika) 
Időpont: 1999. február 9., kedd, 15 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

9- osztá ly (közszolgál tatások, k ö z ü z e m e k ) 
Időpont: 1999. február 10., szerda, 11 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvénytenne 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

10. osztály (gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatások, ingatlanhasznosítás é s -kezelés) 
Időpont: 1999. február 17., szerda, 15 óra 
Helyszín: Tantusz Művelődési Ház 
(Szeged, Dankó Pista u. 27.) 

11. osz tá ly (oktatás é s egészségügy i 
szo lgál tatások) 
Időpont: 1999. január 25., hétfő, 16 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., II. emelet) 

12. osztá ly ( k o m m u n i k á c i ó s , kulturális 
é s m á s szolgál tatások) 
Időpont: 1999- február 12., péntek, 14 óra 
Helyszín: CSMKIK rendezvényterme 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.. II. emelet) 

Kihelyezett összevont osztálygyülések 
Szentes 
Időpont: 1999. január 26., kedd, 15 óra 
Helyszín: művelődési és ifjúsági ház 
(Szentes, Tóth J. u. 14.). 

Makó 
Időpont: 1999. február 3., szerda, 15 óra 
Helyszín: Casino 

. (Makó, Széchenyi tér 25.) 

Csongrád 
Időpont. 1999. február 11.. csütörtök, 15 óra 
Helyszín: Városi Galéria kisterme 
(Csongrád, Kossuth tér 7.) 

H ó d m e z ő v á s á r h e l y 
Időpont. 1999. február 16., kedd, 15 óra 
Helyszín: tiszti k lub 
(Hódmezővásárhely, Cukor u. 1.) 

Az osztálygyülések napirendi pontjai: 
1. Tájékoztató az 1998. évi kamarai munkáról 
2. Beszámoló az osztály elmúlt évi tevékenységéről; az a.dott szakma, 

illetve üzleti közösség helyzetéről 
3. Az 1999. évi munkaprogram meghatározatása. 


