
Majális és motor
Aggodalommal kémlelték az eget május 30án a motorosok és a szervezők. De nem lett rossz, idén is jó időt fogtakki a majálisozók. A program koncentráltabb lett, az endurocross verseny a tavalyi helyszínről beköltözött a sportpályamellé a műút túloldalán lévő zsombékos területre, amibőlrengeteg munkával cirka 2 hónap alatt egy jó pálya lett.Sokan kíváncsiak voltak az eseményre és reggeli forgatagban akadt dolga a polgárőröknek, de odafigyelésüknek köszönhetően nem volt gond.A hagyományos forgatókönyv szerint zajlottak az események: cukorkaárus, büfésátor, sörpadok, Honda motorok kiállítása és a versenyzők depója foglalták a helyet. A Pisz isfelállította "lazulós sátrát", ebben voltak a sportosjátszóházas kellékek is, amit egész nap használhattak a gyerekek.

Ez elegendő is volt egy tartalmas nap kezdetéhez, amit a ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak mazsorettbemutatójanyitott. A mikrofon mögött ezúttal is Benedek Robi állt,aki nem szakavatott módon, de annál lelkesebben kommentálta az előadást. A vasak terén viszont szokásához híven pontosankövette az eseményeket.Ez alkalommal nem volt külön 125és 250 ccm kategória; amatőr, profiés szocreál futamon indultak a versenyzők. A quadok kategória két nevezője versenyen kívüli futamon indult.Az amatőr és a profi futam közötti szünet az ebédé volt;babgulyás és frissensült várta az éhes vendégeket a büfésá

torban, a baráti társaságok pedig asátrak mögött több bogrács és tárcsa alá gyújtottak a biztos harapnivaló reményében. A profi futamindulói jó alapozást kaptak; az amatőr kategória motorosai előkészítették a terepet; a homokkal is meg kellett közdeniük. A kritikus szakaszokon aSzent Flórián tűzoltó egyesület tagjai egy kis vízzel igyekeztek enyhíteni a problémán.A versenyek után kispályás focivalfolytatódott a nap, öt csapat mérteössze erejét, technikáját és gólképességét kis pályán. Akinek ez nemkötötte le a figyelmét, vagy egy kis változattosságra vágyott (sokan voltak!) azvégignézhette, hogy egyTrabant és egy Zsigulimeddig áll ellen egy bigfoot embermagasságú kerekeinek. Hát nem sokáig...A jó idő egészen estig kitartott, akárcsak a közönség; zene mellett alkonyatig tartott a beszélgetés, iszogatás. A pakolásban egy közelgő vihargyorsította a szervezőket.Csala István

Fórum
Új szolgáltatásokkal bővült apusztamérgesi weblap. A híreken és eseményeken kívül a vezetékes telefonszámok adatbázisa, és a fórum is elérhetővévált. Mindkettő része volt aportálnak, de tartalmi illetvetechnikai okok miatt nem működött. Az akadályok megszűntek, használható az oldal ezenrésze is, ami a jobb oldalon akiemelt hírek mellett az smshírlevél alatt található.Jelenleg 3 témában mondhatják el véleményüket:1. Szemétdíj és szállítás2. Száz év történéseiről, kisvasútról, téeszről, Állami Gazdaságról, a falu egykori életéről...3. Mondja el véleményét az oldalról, a megjelenő hírekről...javaslata van? Tegye közzé!A fórum moderált (adminisztrátor által felügyelt) a hozzá

szólások publikálásához egyszerű regisztráció szükséges,amely nevet, email címet, afórumon megjeleníteni kívántnevet (más is lehet, mint a teljes név) és a felhasználó biztonságát védő jelszót tartalmaz.Mondják el véleményüket!Csala István

A KIHÍVÁS NAPJA 2008.
PUSZTAMÉRGESI SPORTFESZTIVÁLPROGRAMJAJúnius 4. szerdaMűvelődési ház előtt8.00 MegnyitóÓvodások bemutatójaAerobicVarázskörkocogásSuliduatlon rajtjaKerékpárral három falu körül– felnőtteknek (TOMBOLA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTUDVAR9.00 ÓRIÁS TRAMBULIMSulicsúcs döntögetés kötélugrás challenge versenyszámok felülés gólyalábazás fekvőtámasz kerékpáros ügyesség csuklócsúcs súlykitartás hordólovaglás13.30 KIHÍVÁSházibajnokságok foci kézilabda zsinórlabda15.30 Kihívás focitorna
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT16.30 Félmataron rajtja  FUTÓVERSENY3 FALU KÖRÜL16.40 "Profi" ugrókötelesek gyorsasági versenye(csak győzzük számolni!)17.00 „MINDENKOR” SPORTOL!A helyszíneken sportolók tombolát kapnak!Step aerobic, FITTBALLLABDACélbadobásCélbarúgásKötélugrásSúlycipelés, óriás golyó emelésParktájfutásKerékpározásFittségi mérés – zsírszázalékGólyalábazás, hordólovaglás19.00 Ugrókötél bemutató20.00 TOMBOLA SORSOLÁSÉRTÉKES DÍJAKKALKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel.: (62) 286851 tel./fax: (62) 286711SZERKESZTI: eMagyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286688 Csala István (30) 3818087NYOMJA: AlfaCenter Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel.: (62) 426970 Fehér Tibor (20) 3195841Kiadói és Szolgáltató Kft. alfacenter.nyomda@invitel.hu Szlobodnyik Péter Pusztamérgesi Hírlevél 1
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Pusztamérges a szent koronával ünnepel!
Önállóvá válásának 100. évfordulója ünnepére és a MÁRIAnaphoz kapcsolódóan templomunkba érkezik a magyarkorona hiteles másolata. Az esemény2008. május 24én szombaton lesz.PROGRAM9.00 A koronázási ékszerek érkezése aSzent Korona Lovagrend tagjainak kíséretében a templom előtti térre. Bevonulás,majd a Korona elhelyezése a templomban.9.15 Mireisz Tibor előadása a Szent Koronáról (képvetítéssel).10.00 szentmise, melyet dr. Gruber László atya, a 100 évesdeszki templom plébánosa mutat be11.30 a zarándokok szerény agapéja13.00 Dr. Bakus Batu, a lovagrend nagymesterének előadása amagyarok küldetéséről.13.30 Eskütétel a Szent István által Szűz Máriának felajánlottSzent KoronáraMinden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!Kuris István László

AMATŐRI. Besze RóbertII. Görög ZoltánIII. Medgyesi Zsolt

PROFII. Técsi LászlóII. Horváth PálIII. Sándor Richárd

SZOCREÁLI. Kovács ZoltánII. Magony FerencIII. Dencsi Mihály



Tűzoltók
Elöljáróban szeretnék nyilvánosan elnézést kérni 3 támogatónktól, akiket sajnálatos módon kihagytam a márciusbanmegjelent Pusztamérgesi Hírlevélből, amiben megköszöntük támogatóink segítségét. Ezt most pótolni szeretném,és bízom benne, hogy a tévedésem ellenére a jövőben isszámíthatunk támogatásukra. A három támogatónk VeresRóbert, Mulati Katalin, 100 Ftos bolt. Köszönjük!Április 19én tűzoltójaink (Frank Antal, Farkas Dániel, Vörös Roland, Vincze László, Fődi Zsolt, Kormos Sándor)Ruzsán a Napsugár Otthonnál szerelési gyakorlatot mutattak be Ásotthalom, Üllés és Ruzsa tűzoltóival közösen, melyen jelen volt a mórahalmi központú Homokhát Tv,valamint a Szegedi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői. Mind a két csapatunk rendszeresen és teljes erőbedobással gyakorol a megyei versenyre, hogy előkelőhelyezést érjenek el. Ha az ifjúsági csapatunk kitűnően szerepel, akkor megszerzik belépőjüket a IV. Országos Ifjúsági Tűzoltó versenyre, mely Karcagon kerülmegrendezésre.Az ifjúsági csapattagok: Kormos Ádám, Tordai Róbert,Császár Zsolt, Radics Bálint, Lehoczki Róbert, LehoczkiJózsef, Dencsi Mihály, Pulai Gábor, Krisztin Soma. Az ifjúsági felelős Vincze László, akinek sokat köszönhetünk.Felnőtt csapattagok: Hevesi Tamás, Frank Antal, FődiZsolt, Jáger Endre, Jáger Károly, Farkas Dániel, Vörös Ro

land, Sólya Gábor, Tihanyi Tamás. Május 17én 8 órakorÜllésen láthatjuk, hogy mennyire sikerült jól a felkészülésük. Sok szerencsét kívánunk nekik a versenyzéshez!A tűzoltó egyesület nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki felajánlotta adója 1%át a pusztamérgesitűzoltóknak! Köszönjük!Tűz esetén hívható telefonszámok:Kormos Sándor 0670/3644232Turcsányi János 0630/3884418Kószó Zsolt 0620/3104777Ruzsa Tűzoltóság 0662/285505 valamint 105Kormos Sándor elnök

Fiatal portál
A fiatalok kezdeményezésére új kistérségi ifjúsági portál jött létre. A februárbanMórahalmon tartott ifjúságitalákozón merült fel az ötlet; a pusztamérgesi Ifjúságtér konferencián megerősitették ez irányú szándékukat arésztvevők.Az oldal helyet ad a homokháti települések ifjúsági szervezetek bemutatkozásának,a fiatalok érdeklődésére számot tartó, főleg az általukrendezett programok népszerűsítésének is. A fórum lehetőséget teremt a településekközötti kommunikációra, asajtó menüpont alatt pedignyomon követhetők a fiata

lok tollából származó, vagyróluk írt publikációk.A helyi hírek nagy többsége kétség kívül ez után is atelepülési honlapokon és afiatalok által karbantartottweboldalakon lesz olvasható, de az nincs minden ifjúsági egyesületnek. Pedig aprogramokból, követendőpéldából és jól sikerült fotókból sosem elég, ott kellterjeszteni ahol csak lehet!Erre kiválóan alkalmas leszaz új oldal, amelyen márpusztamérgesi információkis olvashatók. Csala István
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Képviselőtestületi ülés
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. március 26án fő napirend keretében megtárgyalta a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szólóbeszámolót.A beszámoló részletes tájékoztatást adott az előző évi gazdálkodás eredményéről.A z önkormányzat feladatai ellátásához 2007. évi költ

ségvetésében 254.697 e Ft összegű előirányzat állt
rendelkezésre, mely előirányzatnak 10 %a, összegszerű
en 25.207 e Ft a fejlesztési feladatok, 90 %a 229.490 e
Ft összegben a működési feladatok ellátására szolgált.
A 2007. év költségvetésének végrehajtását, az intézmények működését a jelentős forráshiány miatt csak úgy tudta biztosítani az önkormányzat, hogy az önhibáján kívülhátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása(ÖNHIKI) címén kapott támogatás csaknem teljes egészében lefedezésre került. Az év utolsó 34 hónapjának gazdálkodása nagyon nehéz volt, mert csak decemberben azÖNHIKI II. ütemében kapott állami támogatással rendeződött az önkormányzat pénzügyi helyzet.A testületi ülésen is elhangzott, hogy szinte minden évbennagyon nehéz gazdasági helyzetben van az önkormányzat, de az ÖNHIKI segítségével, és a szűkös, takarékosgazdálkodással az alapvető feladatok ellátása megoldódott. Figyelembe véve az általános gazdasági helyzetet,csak ennél rosszabb ne legyen.A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadta a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet.E gyéb napirendi pontok keretében módosításra került

Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási megállapodása. A társulás működése szempontjá
ból pontosításra kerültek a tisztségviselők nevei, a társu
lás székhelye, valamint a dokumentummal kapcsolatban
további egyeztetések történtek.

Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községi játszótér felújítására, fejlesztésére és korszerűsítésére a Csongrád Megyei Közgyűlés ElnökénekPályázati Felhívására a Településfejlesztési Alap támogatási pályázatának I. fordulójára pályázatot nyújtott be. Apályázat megvalósításához szükséges saját forrást, a 20%os önerőt a költségvetésben szereplő felhalmozási tartalék terhére biztosította.Jogszabályi változások miatt módosításra került Közoktatási Társulás (Óvoda, Iskola) Társulási megállapodása,valamint a Műszaki Hatósági Igazgatási Társulás Társulási megállapodása.Elfogadásra került az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítésidíjának megállapításáról szóló rendelet módosítása, melyet az eMagyarországpont és a könyvtár tevékenységikörének új szolgáltatásokkal történő bővülése, és gyermekétkeztetést biztosító intézmény térítési díjainak emelésetette szükségessé.Szintén módosításra került a pénzbeli és természetbennyújtott szociális ellátásokról szóló 4/l997./IV.29./sz. önkormányzati rendelet. A rendelet módosítására jogszabály változás és az árak emelkedése miatt volt szükség. A2008. évi költségvetési törvény alapján jelentősen változott a szociális ellátások normatívája pozitív irányban,ezért kevesebb térítési díjat kell fizetni az ellátásban részesülőknek.Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ épületénekbelső átalakítására vonatkozó tervdokumentáció készítésére árajánlatot fogadott el. A tervdokumentáció elkészítése pályázat benyújtása miatt szükséges.Tájékoztatás hangzott el, hogy beadásra került egy a parlagfű irtásával kapcsolatos, és agy a „fókuszban a közművelődés” című kulturális, valamint a közösségiközlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat.Dr. Fodor Viola jegyző

szeptember 1213.



Tábor Börcsön
A PISZ tagjai is részt vettek a bordányi Kulturális és SzabadidősEgyesület által szervezett hagyományos "szúnyoglövő" táborbanBörcsön (GyőrMosonSopron megye). A helyszín több tag számáranem volt ismeretlen, a Bóbita Erdei Iskola többször adott már otthont hasonlórendezvénynek.A programon 36 főscsoportbandolgoztak afiatalok; bővítették ésfejlesztettékidei programtervüket éspontosítottáka motoros majális programját is. A nyílt, bárki számára látogathatóközösségi rendezvényeken kívül kiemelten fontosnak tartották,hogy legyenek csak a tagoknak szóló programok is. Ezzel szeretnékerősiteni és kifejezni az összetartozást; így kívánják elismerni a közösségért végzett önkéntes munkát.A hatékony kommunikáció nyújtotta lehetőségekkel és a saját ifjúsági szervezetükben végzett önkéntes munkaelismerésének fontosságával nemformális tanulás keretébenismerkedtek. Elkészítették a szervezet számárafontos kommunikációscsatornák és információforrások térképét.A délelőtti komoly munka mellett persze maradtidő a kikapcsolódásra is: délután foci, pókercsaták és egy győri éjszakai városnézés tarkította a programot. Az önellátó rendszerű éltkezés szervezése külön feladat volt; külön felelősök gondoskodtaka "napi betevő" biztosításáról. Péntek este ádáz csata kezdődött  a"gyilkosos játék! Mindenki tettes és áldozat is volt egyben, már hasikerült neki rávennie a sorsoláson neki jutott személyt arra a feladatra, amivel "megölhette". Nem volt egyszerű! Sajnos általábankitudódott,hogy kikazok akikmár kiesteka játékból...A szervezetek vezetőibíznak abban, hogy aközös program közelebb hozzamajd egymáshoz a tagokat és ajövőben további közös projekteket is megvalósíthatnak majd.Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet

Mindenki ebédel 2008.
Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően 20 gyermek kap minden hétvégén és a tanszünetekben előre gyártott kész ételt. AGyermekétkeztetési Alapítvány támogató segítségével így sikerült megoldani a rászorulók rendszeres táplálkozását. A kiosztás minden hétenpénteken a Szociális Alapszolgáltatási Központban történik. A program támogatói:10.000  50.000 Ft közötti adományok havirendszerességgel:Magyar Szerencsejáték Szövetség, Game WorldHungary Kft., JVH Játékautomata Kft., ZsizsiKft., EAC Gaming Kft., NovoParts Kft., IntegralHungary Kft., Flamingo Casino Kft., SHS UnionKft., Queen Play Kft., Matfor Kft., DSlot Kft.,GoldRun Kft., Bonus Play Kft., Europe LifeKft., HajdúJoker Kft., GL Games 2000 Kft., Golden City Kft., Két Flash Kft., Amoretto Kft., Dreamland Express Kft., Kontra Card Kft., KontraPlus Kft., Plaything Kft., Nomis SzerencsejátékKft., Central Casino Hungary Kft., Ring GamesKft., Europlay Trade Kft., KOVI Mix Kft., KegyiTrade Kft., Varga és Társa Kft., Körös GameKft., BónusCenter Kft., Ardeco Kft., ContiplayPlus Kft., Tócsik és Társa Kft., Ambest Kft., Imbest Kft., Meg Nyerő Kft., Budapesti Pénznyerőautomata Kft., JokerMagnum Kft., Paragon 2002Kft., Tomoza Hungary Kft., HUNguardian Kft.,CentralGame 99 Kft., New Star Play Kft., StarGame Kft., Bayer Hungária Kft. Bayer Cropscience, Taxco 98 Kft., Tomoza Hungary Kft., KunZsuzsanna, Simondán András, Gadusné Nagy Enikő, Böőr Zoltán, EU Reklám Kft., IQ Antikvárium, Provident Pénzügyi Rt., Nagy Tiborné, ÓdorFerencné, özv. Tóth Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kálmán, Förhécz László, 2 SCH Játék Kft.,Good Luck Hungary Kft., Féder Kft., Bonus Classic Kft., KHVT Kht., ÉKKO Kft., Paksi Atomerőmű Rt., Dr. Sütő Gellért, Dr. Rapp Zoltán,Magyar Fejlesztési Bank Rt., Magyar Követeléskezelő Rt.,100.000 Ft feletti adomány évente:BorsodChem Nyrt., Sodexho Magyarország Kft,Bayer Cropscience, Genpact, BIT Bt.,100.000 Ftig terjedő adományok:BDI Hungary Kft., SÁS Autókarosszéria Kft.,Aviatronic Kft., Ingram Micro Mo Kft., AESTisza Erőmű Kft., ASA Építőipari Kft.,Évente 100.000 Ft feletti adományokSTORA ENSO HUNGARY Kft., DIABET Kft.,HILTON Budapest West End, Sodexho Pass,5.000  60.000 Ft összegű támogatás:ARVATO SYSTEMS HUNGARY Kft., DARUBER 2001 Kft., SIGMA ALDRICH Kft., KFKIDIREKT KFT., MACRO Budapest Kft., EUROCONSTRUCTIVE Kft., INGRAM MICRO Magyarország Kft., PORTICO Kft., INTERÉP Kft.,JASA Kft., Shopguard Kft.Kovácsné Szekeres Zsuzsannaintézményvezető
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Ugróköteles eredmények
A pusztamérgesi ugrókötelesek közül 10 versenyző jutott továbbaz országos diákolimpiára, amit Nagykanizsán rendeztek meg. Alegkiemelkedőbb eredményt a legkisebbek érték el: a még csak 1.osztályos Fodor Réka, Jáger Boglárka, Kispál Nikoletta, SzabóSzilvia formációs csoport a 4. helyezést érte el. Formációban 7.helyezett lett a Farkas Dóra, Farkas Laura, Farkas Lívia, TanácsNoémi négyes.

A régi és az új generációEgyéniben 7. helyezést ért el Papp Dorina, 8. lett Farkas Lívia.Az új gyakorlatokat a kihívás napján, a délutáni sportversenyekután a művelődési házban lehet megnézni.Szerencsiné Csamangó Jusztina

Szép volt fiúk!
A szép emlékű motoros majálison rendezett endurocross verseny kupasorozattá nőtte ki magát. A verseny Bordányban folytatódott május 11én, aholPusztamérgest (és természetesen valahol a Piszt is)Dobák János (Jana) és Kalmár József képviselte.Sorrendben harmadik versenyén Jana az amatőr kategóriában, Józsi pedig  aki a nap egyik szervezőjeis volt  profi kategóriában indult.Örömmel tapasztaltam, hogy a helyi versenyzőketnem csak idehaza biztatja szurkolótábor; sok ismerős és barát elkísérte őket a bordányi versenyre is!A 11 órakor induló első futamon sok pusztamérgesivárta a  nem kis meglepetést okozó  indítást jelzőágyúszót. Először a +15 (másodperc) majd a +5 tábla emelkedett a magasba; aztán eldördült az a bizonyos ágyúlövés is...

Felbőgtek a motorok és meglódult a mezőny; mintegy méhraj, úgy süvítettek az első kanyar felé!Egyetlen motort kivéve. Egy kékfehér, 12es rajtszámú motor állt a startvonalon. Jana... aztán szerencsére életre kelt a vas, és a mezőny után eredt őis. De még hogy! Amíg a versenytársak a boly közepén a helyezkedéssel voltak elfoglalva, ő kihasználta a lehetőségeket és a pálya szélén előzött. Az elsőkör felénél már a 10. hely körül motorozott.Meg is tartotta ezt a pozícióját a verseny végéig, pedig az utolsókörben elszámolt egyugratóról leérkezést. Avégeredményt ez a bukás sem befolyásolta.A profi kategóriában nagyon erős volt a mezőny. OB 10. helyezettis állt a rajtvonalnál, deKalmár Józsinak ez sose volt gond... A motorannál inkább. A rajt kísértetiesen hasonlítottaz előző futamhoz; Józsi motorja sem indult! Az üzembiztos gép megmakacsolta magát, így neki is az utolsó helyről indulta verseny. Aztán szépen hozta fel magát, sorra előzte az ellenfeleket, egészen a mosódeszkaszerű ugratókig. Itt szerencsétlenül ért utol egy nála lassabbmotorost; a találkozás "eredménye" egy sérült hűtő,ami sajnos a verseny végét is jelentette egyben...Késő délután csak a pályán ért véget a program, abordányi Falunapok már javában tartott...Csala István

„Vigyázz a testedre! Ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!”(Jim Rohn)Egészségnapok 2008
Június 2. hétfő:Pedikűr a Tanácsadóban 9órától. Előzetes bejelentkezésszükséges a védőnőnél, tel: 06 30 822 8501, a kezelés díja1600Ft masszírozással együtt.Vérnyomásmérés a Tanácsadóban 912óráigJúnius 3. kedd:Véradás a Művelődési Ház nagytermében 1013óráigPedikűr a TanácsadóbanJúnius 4. szerda:Helicobakter, vércukor és koleszterin szűrés a Háziorvosirendelőben 1215 óráig, a vizsgálatok ingyenesekJúnius 5. csütörtök:Babamama klub a Tanácsadóban 10órától a szoptatóédesanyák köszöntéseNőgyógyászati szűrést Dr. Nyirati Ildikó végzi. Helyszín:Ruzsa, Felszab. u. 2., rendelési idő hétfő és csütörtök 914óráig, időpontot a 20 918 6662es számon kell kérni, du. 1820óra között.A programokra mindenkit várunk!

Szögi Tiborné Dr. Bakos Jánosvédőnő háziorvos
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Modulház koncepció
Alapgondolatok a modulház építésről. A

2004es cunami katasztrófa és az őt követő la
káshiány az érintett területeken adta meg nálunk az
ötletet olyan egyszerű építésű, de teljes kivitelezésű
házak gyártására, amely egy vasúti vagy hajós kon
ténerben elfér és szállítható.
Egy másik fő érv az efajta házak tervezéséhez ésgyártásához az volt, hogy ne csak rövid távú, vészszükségletű lakáslehetőségeket teremtsünk amiket akatasztrófavédelem után újra le kell bontani mint akonténer vagy sátortáborokat, hanem hosszútávonbe lehessen őket a tervezett lakótelepbe tervezni.2005 tavasza óta fejlesztettük ki azt a piacképes"houseinthebox" modulházakat, melyek ezekneka feltételeknek megfelelnek. Ez a ház 68 darabbóláll, amit 2 személy minden emelősegítség nélkül 5napon belül kulcsrakész, beköltözhető állapotbaössze tud szerelni. a szállítás egy 40'os konténerbentörténik, amelyben minden fajta anyag és tartozékbenne van a felépítéshez. Ez azt jelenti, hogy mi azösszes elemek és tartozékok mellett még beleteszünk egy kész szanitérhez szükséges anyagokat,úgymint: alapkonyha, padló, vezetékek, fűtés (padlófűtés), klímarendszer és a hozzájuk tartozó szerelésiútmutatót írásban és merevlemezen.a modulház megfelel az osztrák, kis energiaszükségletű norméknak és így az Európai Unió határain túlis egy ökológiai és gazdaságos megoldásokra ad lehetőséget. Sok régióba  ahol nincs megfelelő elektromos hálózat  plusz költségért egy független, helyiáramelőállítási megoldást is kínálunk.A világszerte lehetséges modulház szállítás megadjaa lehetőséget egy szociális lakónegyed létesítésére,illetve nyomornegyedek felszámolására.Piacok Az utóbbi évek statisztikája és kutatásai

(ADA, BMWA, OECD/DAC) kimutatják,
hogy a globális elszegényedés mindig nagyobb for
mát ölt és a természeti katasztrófák is növekvő ten
denciát mutatnak, így egy nagyon nagy piac alakult
ki a "houseinthebox" iránt.
egyrészt a gyors összeszerelhetőség, másrészt az olcsó gyártástechnológia által képesek vagyunk a mo

dulházakat extrém olcsó áron kínálni, mivel különböző régiós, nemzeti és nemzetközi pályázatok léteznek ilyen fajta lakónegyedek létrehozására. Így gyakorlatikag a világ összestáján bárhol lehetséges az általunk gyártott modulházak felépítése.Gyártelepek Jelenleg az ecuadori gyárban folyik a
gyártása a "houseinthebox" Daule Ház típusnak,

ami az ecuadori és a perui piacot látja el. A következő lépés
ben a keleti piac kielégítésére egy magyarországi gyártelep
felépítése és üzembe helyezése van tervezve. Amennyiben
az előszerződés elfogadásra és aláírásra kerül, valamint a
pusztamérgesi telek át lesz írva a mi nevünkre, úgy készen
állunk egy házgyárat építeni és beüzemelni Pusztamérge
sen, ahol egy  a keleti piacokra tervezett  "houseinthe
box" gyártására kerülne sor.
A gyártócsarnokok építése az üzemeltető konzorcium sajáttőkéjéből illetve regionális és nemzetközi pályázatok általtörténik. A beruházás költségvetése  a végkiépítésre  eléria 2.000.000 EUR saját tőkét. Az építkezési és kivitelezésitervezés előreláthatóan 2008. szeptemberében fognak lezárulni, és azt követően lehet a pályázatokat beadni. (A pályázat elkészítését a cégünk végzi)A helyi cégalapítás a pályázat elnyerése után fog megtörténni; az építési munkák körülbelül 8 hónapot vesznek igénybe. Az előbbi okokból adódóan jelenleg a pontosüzemkezdés időpontját nehéz pontosan tervezni. Végberuházás után a házgyárban körülbelül 50 munkahely jön létre,ahol egy évi 300 darabos termelésnek kell teljesülnie. (A tervezett nyílászáró gyár  ami egyszerre fog a házgyárral épülni  kb. 110130 fős munkahelyet fog teremteni.) Különtanműhely is épül majd, ahol a helyi középiskolával karöltve asztalos szakmunkásképzést szeretnénk indítani. A legutóbbi látogatáskor erre vonatkozó egyeztetések történtekaz iskolavezetéssel.A munkások szociális támogatása A munkások szoci

ális támogatása egy üzemi konyhával, óvodával és to
vábbképzéssel lesz megoldva (beleértve a német nyelvű
alapképzést, ami üzemi alapnyelv lesz)Szakmai képzések Azokban a régiókban ahol a mi gyár

telepeink vannak  illetve a jövőben kiépülnek  ha
egy megalapozott szakképzés  vagy ha a meglévő törvé
nyek által egy szakképzés nem lehetséges  akkor felkínál
juk a mindenkori képzési szerveknek egy elméleti és
gyakorlati képzés lehetőségét.

Hosszútávú elképzelések Sok országban az a gondo
lat, hogy saját tető legyen a családok feje felett egy

teljesíthetetlen vágyálom; a mi knowhownk által kínált le
hetőségek és mérsékelt áraink nélkül továbbra is elérhetet
len lenne. Gazdasági és ökológiai szempontból egy otthon,
ahol jól érzi magát az ember, alapköve a szociális fejlődés
nek. Ezekben az országokban felismertük Maslow törvé
nyét: "Van valakinek egy háza, ahol jól érzi magát és amit
képes megvásárolni, fenntartani, annak a következő lépés
egy biztos kereseti lehetőséghez és a jövőhöz  egy tovább
képzés. Ez az út jelenti egyrészt a család szociális fejlődé
sét, másrészt egy kiút a bűnözés általi pénzkeresetből." (Az
éhezőnek ne halat adj, hanem tanítsd meg halászni.)Ilyen országoknak és régióknak jelenti ez a telepítési

program a humánus, reális megoldást az élethez. Ebből
az okból is látunk egy nagyon növekvő szükségletet a vi
lágpiacon. Egy további ok a Föld állandóan növekvő népes
sége, ami mindig több lakóhelyet követel. Szegény és
lemaradott országokban is vannak számunkra nagy piaci le
hetőségek, mivel a szegény és gazdag közötti szakadék
egyre nő és az emberek már nem tudnak drága lakásépítése
ket felvállalni.
A mi hosszú távú célunk évi 5.000 ház gyártása a világtöbb helyén lévő gyárainkban. (Pusztamérges neve a legyártott elemeken megjelenik, ezáltal a világ minden táján,illetve a későbbiekben ide tervezett referencia lakónegyedPR anyagában is megjelenik a Föld minden táján.)fordította: Szabó István

Modulház projekt
Hónapok óta megy a találgatás, hogymikor épül, hol lesz és mit is gyártanakmajd? A kezdeti szóbeszéd elhalkulásaután már az a hír is járta, hogy nem fogmegvalósulni.A konténerből összeszerelhető készházés nyílászáró üzem létesítése azonbannagyon is létező vállalkozás; már megkezdődtek a tárgyalások és az üzem kialakítására vonatkozó tervek iselkészültek. Az alábbiakban közzétesszük a "Houseinthebox" projektcégvezetője, Christoph Seiser úr levelétvalamint a tervezett beruházás ismertetőjének magyar fordítását.

téma: Modulház projekt PusztamérgesenTisztelt Szabó Úr!Mint az utolsó találkozásunkkor megbeszéltük, elküldömÖnnek a "houseinthebox" (ház a konténerben) projektünkprezentációját és a tervezett pusztamérgesi házgyár terveitilletve a beruházás paramétereit.Baráti üdvözlettel:Christoph Seiser cégvezetőSORE GmbHTriester Strasse 17.A2630 Ternitz fordította: Szabó István




