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IDŐSOTTHONOK CSONGRÁD MEGYEBEN 
A 14 felmért intézményből, 5 kiválasztásával 

Kastélyotthon 
Nagymágocs 

Egyesített 
Szociális 

Intézmény 
Acél u.-i telephely 

Egyházmegyei 
Krízishelyzet-

megoldó 
Szeretetotthon 

Krisztusban 
hívő Nazarénus 

Gyülekezet 
Idősek Otthona 

Ösz 
Idősotthon 

Fenntartó 
Csongrád 
Megyei 

Önkormányzat 

Szeged M.J.V. 
Önkormányzata 

Szeged Csanádi 
Egyházmegyei 

Hatóság 

Krisztusban hívő 
Nazarénus 
Gyülekezet 
Egyháza 

öszidő 
Szociális-és 
E.ügyi Szolg. 

Kht. 

Férőhely (fő) 365 160 70 60 50 

Várakozók 
száma (fő) 60-65 nincs adat 198-200 11 14-15 

Várakozási 
idő több hónap 1 év több hónap több év 2-4 hónap 

Gondozási 
díj (Ft/hó) 30 000 39 000-40 500 41 500 32 500 42 000-

62 000 

Idén a személyi jövedelem-
adó-bevallás határideje május 
20., az egyéni vállalkozóknak 
azonban továbbra is február 
15-ig kell adót fizetniük. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A megszokottnál két hónappal 
tovább töltögethetjük az idén 
személyi jövedelemadó-bevallá-
sunkat: 2005-től a bevallások 
határideje.május 20-a lesz. Az 
esetleges visszatérítéseket az 
APEH-nek a bevallás kézhezvé-
telétől számított 30 napon belül 
kell kifizetnie, de ez legkorábban 
március l-jétől esedékes. Az 
adótartozást június 20-ig kell 
megfizetni és a visszatérítendő 
adót is eddig az időpontig utalja 
ki az adóhatóság. Az egyéni vál-
lalkozók azonban továbbra is 
február 1'5-ig kötelesek benyújta-
ni bevallásukat és megfizetni 
esetleges adójukat. 

Aki azonban nem akar, annak 
egyáltalán nem kell a bevallással 
bajlódnia: a magánszemélyek 
február 15-ig nyilatkozhatnak az 
adóhivatalnál arról, hogy a hiva-
tal állapítsa meg, mennyi adót 

kell még fizetniük, vagy éppen 
mekkora visszatérítésre jogosul-
tak. A hivatalosan adóhatósági 
adómegállapításnak nevezett le-
hetőségből azonban bizonyos 
személyeket a törvény kizár. 

Az idén már a kétkulcsos adó-
tábla lesz érvényben: a 26 száza-
lékos középső sáv eltörlésével 
1,5 millió forintig 18 százalékot 
kell fizetni, míg az e fölötti ősz-
szeg 38 százalékos kulccsal adó-
zik a 2005-ös jövedelmek után. 
Emelkedik ugyanakkor a külön 
adózó jövedelmekre vonatkozó 
kulcs, 20-ról 25 százalékra. Ide 
tartozik egyebek között az ingat-
lanok eladásából vagy az osztalé-
kokból származó jövedelem. 

Az adójóváírás alapvető szabá-
lyai nem változnak, a kiegészítő 
adójóváírásé viszont igen, tekin-
tettel arra, hogy az emelkedő mi-
nimálbér adómentességét to-
vábbra is ezzel a megoldással biz-
tosítják. így 2005-től havonta 
legfeljebb 1260 forint kiegészítő 
adójóváírást érvényesíthet (a 
maximális 9000 forinton felül) 
az, akinek éves összes jövedelme 
nem haladja meg az egymillió fo-
rintot. 

Ahány ház, annyi szokás. Igaz 
ez az önkormányzati , az egy-
házi és a magánkézben működő 
szociális otthonokra is. A 
Csongrád megyei intézmények-
ben a gondozási díj összege kü-
lönböző, a helyek száma kor-
látozott. Összeállításunkból ki-
derül, hol és milyen feltételek-
kel várják az intézményesített 
o t thont kereső idős embereket. 

Csongrád megyében a területi 
önkormányzat hat idősotthont 
tart fenn. A nagymágocsi, a 
csongrádi, a kisteleki-ruzsai, az 
óföldeáki, a makói és a mórahal-
mi intézményben élők különbö-
ző összegű gondozási díjat fizet-
nek. A szolgáltatás minőségétől 
függően a havidíj harmincezertől 
negyvenötezer forintig terjedhet. 
Például a felújított, vagy moder-
nebb épületben az egyszemélyes 
szobáért a lakónak többet kell fi-
zetnie, mint ha mondjuk a nagy-
mágocsi kastélyotthonban élne. 
A legnagyobb befogadóképességű 
megyei otthon a nagymágocsi, 
ahol 365 idős embert gondoz-
nak. A legkevesebben, szám sze-
rint 100-an, a kisteleki-ruzsai 
intézményben élnek - tájékozta-
tott Szekeresné Makra Ibolya. A 
Csongrád megyei önkormányza-
ti hivatal vezető főtanácsosa el-
mondta, hogy például tavaly 
szeptemberben több mint 550 
várakoztak arra, hogy kérelmü-
ket elfogadják. Ahhoz, hogy vala-
ki bekerülhessen egy idősek ott-
honába, föl kell mutatnia az 
egészségi állapotát jellemző házi-
orvosi szakvéleményt, majd egy 
bizottság felméri szociális körül-
ményeit, s elbírálja kérelmét. 

A szegedi önkormányzat négy 
intézményében gondoz időseket. 
Legkevesebb harminckilencezer 
forintot kell fizetni, de ezért csak 

Forrás: DM-gyűjtés 

három- vagy több személyes szo-
ba kérhető. A legtöbbet, majd-
nem hatvankilencezer forintot 
az emelt szintű idősek otthoná-
ban az egyszemélyes lakásokért 
kérnek. Egy-egy szegedi intéz-
ményben 50-160 idős ember 
töltheti nyugdíjaséveit. A vára-
kozási idő azonban akár egy év is 
lehet - tudtuk meg Novkov Ve-
szelinkától, a polgármesteri hi-
vatal szociális irodájának vezető-
jétől. 

Az egyházak is jelentős szere-
pet vállalnak az idősek gondozá-
sában. A püspökség az első, idős-
korúakat ellátó intézményét 
1993-ban alapította. Az újonnan 
alakult Egyházmegyei Krízis-
helyzet-megoldó Szeretetotthon 
70 nyugdíjas ellátásáról gondos-
kodik. A havidíj itt negyvenegy-

ezer-ötszáz forint - tájékoztatta 
lapunkat Laluskáné Ritz fudit in-
tézményvezető. Az egyházi fenn-
tartású otthonokba 60-100 idős 
ember vár bebocsátásra. 

Csongrád megyében a Krisz-
tusban Hívő Nazarénus Gyüle-
kezet egyháza is működtet bent-
lakásos intézményt. A tízéves 
otthon 60 idős ember nyugalmát 
biztosítja. A beköltöző lakónak 
havonta harminckettőezer-öt-
száz forintot kell fizetnie - derült 
ki Nagy Kálmánné megbízott in-
tézményvezető tájékoztatásából. 

A Szegedi Ősz Idősotthonban 
a havidíj negyvenkétezer és 
hatvankétezer forint között 
mozog. A békés öregkort bizto-
sító intézmény 50 ember szá-
mára ad ellátást, a várakozási 
idő kettő, vagy akár négy hónap 

DM-grafika 

is lehet - magyarázta Bálint 
András igazgató. 

Csongrád megyében a tanul-
mányozott intézeteknél - infor-
mációink szerint - 1600 nyugdí-
jas él idősek otthonában, de ah-
hoz, hogy minden mai igényt ki-
elégítsenek, legalább 300-400 új 
helyre lenne szükség. 

SZALMA EMESE 

MEGÁLLAPODOTT A PÜSPÖKSÉG 
A MEGYÉVEL 
A Csongrád megyei közgyűlés és a 
szeged csanádi püspökség a múlt 
év novemberében megállapodott, 
hogy az egyház által fenntartott 
egyházmegyei krízishelyzet-meg-
oldó szeretetotthon és a Kálvária 
védőotthon működtetését közösen 
biztosítják. 

Tiszatáj Könyvek 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Össze-
hasonlító Irodalomtudományi Tanszékének hallgatói és fiatal 
oktatói Elmélet/irodalom/történet - a komparatív megértés le-
hetőségei címmel gyűjtötték kötetbe tanulmányaikat. 

„Minden történet összefügg. Mivel egymáshoz hasonlatosak, vagy 
mivel mindegyik az ellenkezőjét bizonyítja" - Joseph Rothot idézi Éri-
ed István irodalomtörténész, az SZTE Herder-díjas professzora a Ti-
szatáj Könyvek sorozatban nemrégiben megjelent Elmélet/iroda-
lom/történet - a komparatív megértés lehetőségei című kötet elősza-
vában. Az összehasonlító irodalomtudományi tanszék hallgatóinak 
és fiatal oktatóinak tizenegy tanulmányát közreadó könyvre is érvé-
nyes lehet ez a mondás. 

OKTATÁ 
a DELMAGYARORSZAG-
DÉLVILÁGBAN és a MEGYEI 
HIRDETŐBEN, amelyekkel teljes 
körű megyei lefedettségei biztosí-
tunk hirdető partnereink számára. 

melléklet 

• A B 5 EBÜ vei 
• vezető es utasotdati légzsák 
• speciális biztonsági zárszerkezet 

• iiKlitásgátló 

• 3 év garancia 
• ingyenes Suzuki Mester4 szolgáltatás 
egôsz Európában 3 évig 

Uwmwtylig tari yiivtüs ttemhiaéki (M ?,ti)ttl&w>, 
CÖí-kibáaiíá» flKimWmttjí lis 

Történelmi szamok a Magyar Suzukitol; 1848 

Wagon R+ 

1848 000 
Ft-tól* 

Tudjuk, ml számít. 

wagon Pt* SzabaAsáy, szereí-en. 

A magánszemélyek május 20-ig adhatják be 

Nem kell kapkodni 
az adóbevallással 

Kevés a hely, sok a várakozási idő a Csongrád megyei idősotthonokban 

Ahány ház, annyi szokás 

Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely, SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. I08. Tel.: 62-246-199 • Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZ 
Dorozsmai út 6. Tel.: 62-493-369 • SUZUKI SZENTGYÖRGYI KFT. Dorozsmai út 17-19. Tel.: 62-554-300 • VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. Algyői 
út 65. Tel.: 62-473-000 • Szentes, BUDAFER RT. Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-56[-360 

Összefoglaló és legfrissebb ajánlatok az általános 
iskolától a felnőtt szakképzésig 
NEM CSAK CSONGRÁD MEGYÉBŐL. 
Hasznos tanácsok diákoknak és szüleiknek. 

Az állami 50%, a magánoktatási 
intézmények 25%-os kedvezmé 
közölhetik információjukat. 

Megjelenés a Délmagyarország-Délvilágban: 
január 19-én és február 1-jén 
Anyagleadás időpontja: 
január 17-én, 12 óráig és január 27-én, 12 óráig 
Információ: Kovács Emma 

62/567-843, 30/97-84-339 

Megjelenés a Megyei Hirdetőben: 
január utolsó hete és február első hete 
Anyagleadás időpontja: január 21. és január 28. 
Információ: Héger Szilvia 

62/567-836, 30/341-7469 


