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Gazdasági értékelés
A 2010-es választások elott, mint polgármester jelolt, az alábbi tervekkel indultam el a választási kampányba:
Az én polgármesteri tevékenységem alatt tötént:
Új építkezések Szent Miklós park, tornaterem az iskola mellett, 21 bérlakás (4 db épület), a konyha hozzáépítése a kultúrházhoz (+ az
illemhelyek felújítása), hulladék gyûjtõudvar.
Szennyvízcsatorna építése: Fûszögben (Termelõi, Szél), Malom és Csütörtöki utcákon, valamint hosszabítás Erzsébet-, Béke-, Iskola
utcán, 3 db átemelõállomás.
Vízvezeték építése: Malom-, Nagymagyari-, Alsókert utcában és hosszabbítás a Kertész-, Iskola úton és Fûszögben.
Gázosítás: Doma lakórészben és meghosszabítva Iskola-, Kertész utcán és Majorházán.
Rekonstrukció: Egészségügyi központ (interiér, homlokzat), tetõ és a homlokzat a szlovák és a magyar iskolán, óvodán, étkezdén az
iskola mellett, a volt tekézõ felújítása (fûtés, szociális helységek) nagyobb javítások a községházán, nyugdíjas otthonon,
közmegvilágításon, hangszórón, hangszóró felszerelése Madarászon, a szennyvíztisztító teljes felújítása, kazán cserék az iskolákban és
óvodában.
Villanyvezeték építése: 3 transzformátor állomás, új vezetékek Alsokert-, Iskola utca és Madarászon a temetõben.
Ablakcserék: az iskolák épületein és az iskola melletti étkezde épületén.
Járdák építése: Béke-, Malom-, Termelõi-, Fõ-, Erzsébet-, Éberhardi-, Szenci-, Duna utcán, Madarászon, Nagymagyari (részben)
utcán és a temetõben - itt az utat is.
Útjavítások - új aszfaltszõnyeg: Új-, Virág-, Alsó-, Sport-, Május 1-, Munkás utca, Kissor, részben az Éberhardi és Iskola utcák.
EU-s pályázatok: 14 db volt kidolgozva és beadva, ebbõl 8 db volt sikeres. Legnagyobbak EQUAL - rekvalifikációs kurzusok
a munkanélküliek és az anyaszabadságon lévõ anyák részére, a kultúrház és környékének felújítása, a falu központjának revitalizációja
és gyermek játszótér.
Tizenkét év alatt Fél község vagyona cca: 5,5 mil. Euró (165 mil. Skk) értékben gazdagodott.
Terveim a 2010 - 2014-es választási idõszakban
Továbbra is minden féli lakos polgármestere akarok lenni.
Támogatni a vállalkozásokat falunk fejlõdésének érdekében.
Biztosítani a lakosok biztonságát, vagyonunk védelmét és a békés együttélést, õrzõ-védõ szolgálatot szervezni a lakosok
közremûködésével.
A természet védelme - beleértve a levegõ, a növényzet és a víz védelmét, a hulladékanyagok osztályozását és újrahasznosítását.
Vidéki turizmus fejlesztése. Az EU-támogatások kihasználása (kerékpárutak, csónakázás a Kis-Dunán, kikötõ és a folyó
környékének rendezése)
Több figyelmet szentelni az idõs és egyedül élõ embereknek, idõsek panziójának megépítése (egyszobás lakások) és egészségügyi
ellátása.
A temetõk további rendezése, urnatemetõ kiépítése, a tamásházi halottasház elõtt pergola építése.
További bérlakások építése, új utcák kialakítása családi házak építése céljából.
Továbbfejleszteni a határmenti községekkel (Berg - Ausztria, Halászi - Magyarország) való együttmûködést, esetleg új falvakkal
bõvíteni.
Napenergia kihasználása - napkonnektoros rendszerek építése.
Befejezni a telkek új nyilvántartásának regisztrálását (ROEP), hogy a telkek ne kerüljenek az állam tulajonába, hanem az eredeti
tulajdonosaikhoz. Ezt a folyamatot már elkezdtem és ha módomban áll, szeretném befejezni.
Az állam tulajdonából a falu tulajdonába visszaszerezni a földterületeket.
Az egészségügyi központ akadálymentes bejáratának megépítése.
Járdák kiépítése a Kertalja utcán , a Szenci utcán a híd fel- és levezetõ részén, Madarászon, a Csütörtöki utcán - máshol már van.
A járdák felújítása az Iskola utcán, a Pozsonyi utcán és Madarászon. Az utcák felújítása a Szél utcán, a Pozsonyi utcán, a Tégla
utcán, az Erdei utcán és Majorházán.
Domában a szennyvízcsatorna kiépítése.
Nem emelni az adókat és illetékeket.
Támogatni a helyi fiatal sportolókat, kézilabda, labdarúgás, tánc és a többi sporttevékenységet. „Csak hazai forrásokból“.
A gazdasági válság ellenére és tekintetbe véve Pozsony megye diszkriminációját az EU-s programok merítésébõl, jó gazdálkodással
az alábbi építkezéseket sikerült végrehajtani: halottasház, urnafal, akadálymentes bejárat az orvosi rendelõbe, járdák fel a hídra,
a Doma falurészben a szennyvízcsatorna 1. része, Tamásházán a halottasház elõtti eresz.
Építés illetve rekonstrukció az iskolák körüli vízelvezetõk, (aszfalt) járdák az Iskolai, Pozsonyi, Templomsor, Fõút (részben), Malomút
(részben), utak Szél és Pozsonyi út.
Ablak cserék: óvodán, egészségügyi központban, Szentháromság és a neogotikus kereszt a temetõben és a temetõi kápolna felújítása,
9 db szenyvízátemelõ, kerítés az iskola mellett, kamerák (3db), a tûzoltószertár. A futbalpályán automatikus öntözés, az edzéspálya
megvilágítása, tribün, szabadtéri színpad és a büfé áttépítése.

