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Tisztelt Pilismarótiak, tisztelt Választópolgárok! 

 

Égető József vagyok. Az önkormányzati választások közeledtével szeretnék 

röviden bemutatkozni és ismét megmérettetni magam egyéni független 

képviselő-jelöltként. A tavaly őszi választásokon is indultam, ahol a 20 

képviselőjelölt közül 8. helyen végeztem. Számomra ez szép eredménynek 

minősül.  

Szakítani szeretnék a szokásos „bemutatom a programom”, „mindent 

megígérek csak szavazz rám”, „százmilliós projekteket hozok a kapcsolataim révén”, „eddig 

sem volt olyan rossz, miért változtatnánk”, stb. szöveggel, ígérettel. E helyett őszinte, de 

teljesíthető célok elérését fogalmazom meg. Természetesen a tavalyi bemutatkozásomat is 

csatolom. Az abban leírt ötletek csak bővültek, a változásokat külön kiemeltem. 

Céljaim eléréséhez véleményem szerint két dolog szükséges: párbeszéd a falu vezetése és a 

lakók között, valamint a partnerek egyenrangú félként kezelése. Egy faluban élünk, nem az 

számít ki honnan jött, milyen a vallása, származása, nemzetisége. A lényeg, hogy kialakuljon 

egy folyamatos eszmecsere a közös célok elérése érdekében. 

Mottóm, amelyből a dohányzás már nem érint: „Igazságomból nem engedtem soha, káros 

szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rosszakaratú emberekkel 

összeférhetetlen vagyok." (Latinovits Zoltán)  

Programokat láthattunk, látni fogunk sokat a következő időszakban. Programokból van, lesz 

elég, minden meg is van oldva, papíron. A megvalósításukhoz azonban tettre kész emberek 

kellenek, akik véghez viszik a feladatokat, folyamatosan a cél elérése lebeg a szemük előtt, de 

az út közben felmerülő akadályokkal nem foglalkoznak. 

Kezdjük azzal, miért ne szavazzon rám! Furcsán hangzik, de az egyenes beszéd nálam itt 

kezdődik. Az őszinteséget sokan nem szeretik és sokan vissza is élnek vele. Tehát ha valaki a 

felsoroltakkal nem ért egyet, ne szavazzon rám, mert nem én leszek a megfelelő ember, aki 

képviselné! 

● Tudom, ha megválasztanak, nem hatalmat és kiváltságot kapok, hanem egy 

tisztséget, amit lelkiismeretesen el kell látni, a falu „alkalmazottjaként”. 

● Nem a tiszteletdíj (havi bruttó ~50.000 Ft) mozgat, hanem a tenni akarás. 

● Nem fogok beülni úgy egy testületi ülésre, hogy ne készülnék fel. 

● A bizottságokat külsős tagokkal szeretném feltölteni, az ötletgazdagság, sokszínűség 

miatt. 

● Át fogom nézni az összes jelenlegi szerződést, megvizsgálva az abban rejlő 

lehetőségeket, jót és rosszat egyaránt. 

● Döntéshozói pozícióba csak olyan ember kerülhet, aki a közösség érdekeit képviseli. 

● Felül kell vizsgálni az önkormányzat jelenlegi kiadásait, keresni kell költség 

csökkentési és bevétel növelési lehetőségeket. 

● Tudom, hogy ez sok lemondással jár a magánéletemre vonatkozóan, de vállalom. 

● El fogom mondani a véleményemet mindenről, ami jó és rossz szokás is egyben. 
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● Bátran kérdezhetnek tőlem, nem fogok elfordulni a válaszadás elől. 

● Egyenes ember vagyok, megkérdezem és meghallgatom a véleményeket, mert 

érdekel, cserébe elvárom, hogy végig hallgassanak engem is. (fogadóórákon, 

telefonon, e-mailen) 

● Hiszek a vita erejében, mivel az építő jellegű, de a veszekedésnek semmi hasznát nem 

látom. 

● Nyilvános, interneten is követhető testületi üléseket támogatom. 

● Rendszeresen szeretnék falugyűlést, ahol közösen megvitathatjuk a falu dolgait.  

● Soha nem engedek bányát Marótra! Minden erőmmel ellene leszek! 

● Ipart Marótra soha! Éltem iparvárosban, tudom milyen. Más örülne, ha egy ilyen 

természet adta szép helyen élhetne. Ne rontsuk el. Helyette: turizmus, turizmus, és 

még egy kis turizmus fejlesztés! 

● Támogatnám a helyi vállalkozókat a faluban történő munkák elvégzésében.  

● A munkák szabályos verseny, pályáztatás után legyenek kiosztva, ne szokásjogok, 

ismeretség alapján. 

● Támogassuk, építsük a focin kívül a többi sportolási lehetőséget is! 

● Ki szeretném dolgozni a közösségi együttélés szabályait. A teljesség igénye nélkül: 

o kulturált parkolás, a járda a gyalogosoké, babakocsiké; 

o tartsuk tiszteletben az ünnepnapokat, éjszakákat és ne zavarjuk egymást 

hangoskodással; 

o mindenki dolgozik, ezért vasárnap pihenni szeretne, nem gépek zaját 

hallgatni; 

o szemétégetés semmilyen formában nem tolerálható; 

o az utca nem kocsma és nem illemhely. 

● Összefogást szorgalmazok a Nemzetiségi Önkormányzattal. Egy helyen élünk, miért 

ne dolgozhatnánk közösen? 

● Olyan falu központot kell kialakítani, ahol érdemes megállni! Kezdjük például az utak 

és járdák tisztán tartásával. 

A felsoroltakkal ahogy látszik is, nem a népszerűségre, hanem az észszerűségre törekszem. 

És legtöbb célom nem igényel anyagi forrásokat, csupán jószándékú összefogást. A célok 

nem valósíthatóak meg egyik napról a másikra, de valahonnan el kell indulni. Akarat 

szükséges, hogy együtt tudjunk dolgozni, tenni!  

Ezekben kérem a falu támogatását. Ha a fentiekkel mégis egyetért, szavazzon rám! 

 

Merjünk kérdezni, gondolkozni, jövőt építeni! 

 

A végére egy idézet a Pinokkió című meséből, ami a közös munka szlogenje is lehet egyben:  

„A lelkiismeret az a halk, szelíd hang, amire nem szívesen hallgatunk.” Hozzáteszem, azért 

próbáljuk meg, többre juthatunk! 
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2019-es választási plakátom. A változások pirossal kiemelve találhatóak. 

 

Tisztelt Pilismarótiak, tisztelt Választópolgárok! 

 

Égető József vagyok. Az önkormányzati választások közeledtével szeretnék 

röviden bemutatkozni és megmérettetni magam egyéni független jelöltként.  

1980-ban születtem a békés megyei Füzesgyarmaton. Tanulmányaimat 

Dunaújvárosban és Budapesten folytattam, ahol mérnök-informatikus 

diplomát szereztem. Hosszú távú terveimben szeretnék falusi vendéglátással 

foglalkozni, ezért elvégeztem egy a “Lehetőségek a falusi turizmusban” című felnőttképzési 

tanfolyamot. 

 

Budapesten, 7 (8) évvel ezelőtt ismertem meg feleségemet, Pintér Bernadettet. Innen 

kezdődik a faluhoz való kötődésem időpontja. Első élményeim a Hunyadi utcához és a 

Dunaparthoz kötnek. 2013-ban a református szokás szerinti fogadalomtétellel is házasságot 

kötöttünk Pilismaróton. 2014-ben költöztünk véglegesen a Dunakanyarba. Első időkben 

feleségem szüleihez, majd 2015-ben saját házunkba a Dózsa György utcába. Jelenleg két fiú 

gyermeket nevelünk, Zétényt és Lehelt. Harmadik, leánygyermekünket januárra várjuk. 

(Mikolt 2019 szilveszterén megszületett) 

 

Az elmúlt 17 (18) évben végig Budapesten dolgoztam. Jelenleg is napi szinten ingázok a két 

település között. (2020 tavaszától munkaidőm nagy részét otthoni munkavégzéssel látom el) 

Korábban dokumentum-kezelés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások területen 

tevékenykedtem műszaki szakértőként és projekt menedzserként egy amerikai tulajdonú 

nemzetközi cégnél 15 évet. Jelenleg egy magyar tulajdonú cégcsoportnál vagyok irodatechnika 

területen projketvezető, technikai támogató, kiemelt ügyfelekért felelős kapcsolattartó.  

 

Munkám során folyamatosan kapcsolatot tartok, tárgyalok kisebb vállalkozások, 

nagyvállalatok, bankok, állami szervezetek, önkormányzatok, azaz a versenyszféra és a 

közigazgatás munkatársaival és vezetőivel. Tapasztalataim szerint egy új szakértő bevonása 

mindig felpezsdíti az aktuális feladatokat. Egy külső szemlélet, új látásmód, egy független 

vélemény olyan ötleteket és lehetőségeket adhat, ami változtathat egy már régóta bevett 

gyakorlaton, szokásjogokon. 

 

Hiszem, hogy a faluban eltöltött éveim és munkáim során szerzett tapasztalataim alapján 

tudom segíteni az önkormányzat tevékenységét, ez által a település fejlődését, a benne élők 

mindennapjainak jobbá tételét. 
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Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, többek között a következő ötleteimet szeretném 

megvalósítani: 

● Szoros együttműködés az Önkormányzat és a gyermekek fejlődését elősegítő 

intézmények között (óvoda, iskola, könyvtár, egyházak, stb.). 

● Környezetvédelmi akciótervek kidolgozása: 

○ zöldhulladék lerakó, községi komposztáló létesítése, a keletkezett komposzt 

hasznosítása; 

○ utcai hulladékgyűjtők kezelése. 

● Település arculati elemek fejlesztése, létrehozása a hatékonyabb tájékoztatás 

érdekében, mint 

○ honlap adatokkal való feltöltése és naprakész karbantartása; 

○ rendszeres hírlevél;  

○ települési Facebook oldal, naprakész információkkal; 

○ Pilismarót reklám célú anyagok elérhetősége (póló, hűtőmágnes, képeslap, 

zászló). 

● Közmunka program fejlesztése – képzéssel. 

● Ballagáskor az osztály egy fát ültet – zöldítés. 

● A jelenleg balesetveszélyes játszótér felújítása és folyamatos karbantartása. 

 

Kérem, 2019. október 13-án (2020. november 8-án) támogassanak szavazataikkal!    

 


