
Pintér Zsuzsanna Eszter 

Tisztelt Pilismaróti Választópolgárok! 

 
33 éves vagyok. Születésem óta itt élek Pilismaróton. 13 éve boldog párkapcsolatban 

élek. Van egy 3 és fél éves kislányunk és egy 1 éves. Jelenleg GYED-en vagyok. 

1990-ben kezdtem meg „pályafutásomat” az ÉLETben, amikor is óvodás lettem a helyi 

óvodában. Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem a Bozóky Mihály 

Általános Iskolában. Szervező és közösség alakító képességem már itt észrevehető volt. 

Esztergomban érettségiztem, majd a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki 

asszisztens szakon kiváló eredménnyel végeztem. Ezt követően jöttek a munkás évek. 

A helyi Coop üzletben dolgoztam 3 évet. Ez nagyon jó volt, mert a falu lakosságát igen 

csak jól megismertem. Mivel édesanyám több évtizeden át a helyi óvodában dolgozott 

óvodapedagógusként ezért a munka mellett elvégeztem a pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógiai asszisztens és a 

gyógypedagógiai asszisztens szakot. Örömmel töltött el, amikor a jelenlegi munkahelyemre az Esztergomi Bánomi 

Óvodába, szakmámban felvételt nyertem. 

 

Mi mindent tettem eddig Pilismaróton?  

- Gyermekként testvéremmel közösen több éven keresztül a Pilismaróti Híreket „szórtuk”. Fantasztikus 

élményeink voltak. A falum apróbb kis utcáit járni és szinte az egész falu lakosságát megismerni.  

- 2000-ben az Országzászló ünnepélyes átvételén, több, augusztus 20-i új kenyér ünnepségen „szép ruhában” 

közreműködő voltam. 

- Lukácsné Varga Eszter (Pilismarót könyvek írója) által rendezett Helytörténeti kiállító, rendező „csapat” 

legfiatalabb tagjaként ott tettem a rám bízott feladatokat. 

- A Falusi disznótorokon és a Falunapokon is aktívan ki vettem részem és ez után családommal együtt is ezt 

teszem. 

- Nagy gondot fordítunk Édesanyámmal és párommal-de most már a gyermekeinket is bevonva- falunk 

Esztergom felöli végének évszakhoz illő „kidíszítésére”, az üdvözlő táblához virágot ültetünk, ápoljuk évről 

évre. 

- A helyi választási bizottságban először tagként, majd többször elnökként vettem részt. 

- 2017 őszétől a 0-3 éves korú gyermekeknek Mondókakört vezetek, ahol heti rendszerességgel tartom a 

foglalkozásokat. 

- 2019.decemberében első alkalommal megszerveztem –falubeliek segítségével- a Dobozy téren a falu 

gyermekeinek a Mikulásozást. Remélem ezzel hagyományt teremtettünk. 

- 2020-ban létrehoztuk az emlék lakat szívet, és a kupak gyűjtő szívet egyaránt, amit örömmel látok, hogy sokan 

„használnak". 

- fásítást szerveztem 2020 márciusára, de sajnos a vírushelyzet nem engedte a megvalósítását. Remélem az idei 

év őszén ez sikerülni fog. 39 fát ültetnénk a Pilismaróti családokkal. 

 

Miért indulok a képviselő választáson? 

Célom, hogy: 

- helyi játszótér felújítása, 

- parkosítás több utcában, 
- várótermek rendbe tétele, 

- szemetelés megállítása, 

- piactér rendeltetésének megfelelő használata, 

- a már benyújtott pályázatok támogatása és minden lehetséges új feltárása, pályázása, 

- az idős emberek megbecsülése továbbra is, a fiatalok ösztönzése a helyi életre, 

- az újonnan Pilismarótot otthonuknak választók tájékoztatása a helyi lehetőségekről (hirdetőtábla…), 

- szoros együttműködés az intézményekkel, 

- minél több helyi amatőr csoport létesüljön, szakkörök, klubok, 

- jó hangulatú csapatmunkába közösen egy célért harcolni, 

- a községünkben megteremtett értékek megtartása és gyarapítása, 

- fontos a jó együttműködés a képviselő társakkal. 

 

Úgy gondolom, ne ígérjünk sokat és teljesítsünk keveset, inkább fordítva legyen. Ezért várom támogatásukat 

szavazataikkal! 

 
„PILISMARÓT A MI FALUNK, KÖZÖSEN TEGYÜNK ÉRTE” 


