
Tisztelt pilismaróti választópolgárok!  

Bánkiné Batár Orsolya vagyok. 1977 január 12-én születtem. 1995-ben 

szereztem érettségi vizsgát az esztergomi Kereskedelmi Szakközépiskolában, 

majd elvégeztem egy pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens képzést. Az 

iskolás évek elteltével máshová sodort az élet, -itt ismertem meg jelenlegi 

páromat, akivel két csodálatos gyermek szülei lehetünk- de a faluval sosem 

szakadt meg a kapcsolatom. Szüleim mindig aktív tagjai voltak a közösségnek, így 

már gyermekként megtapasztaltam milyen fontos a közösségi élet. Azt 

gondolom, hogy mi Pilismaróton élő lakosok- bár mindenki életében eltérő a 

sorrend- valamennyien látjuk, hogy melyek azok a problémák amelyeket 

orvosolni kellene. 

Polgármesterjelöltként fontos számomra a reális elérhető célokért történő 

munka, és a korrekt gazdálkodás! Úgy gondolom mindezek alapja a közösség 

megteremtése. Célom olyan önkormányzati kommunikáció kialakítása amely 

nem nézi le az embereket, és valós tájékoztatást nyújt minden területen. Valódi 

helyi szakembereket szeretnénk bevonni a döntés előkészítésébe és nem utolsó 

sorban a végrehajtásba. Pillanatnyilag legfontosabb gazdaságunk stabilitása. 

Világos beszédet szeretnék a pénzügyekben! Mindenki számára érthető, 

átlátható, rendszeres pénzügyi tájékoztatók az önkormányzat minden 

ügyletéről. 

NEM LEHET, NEM TUDOK, NEM AKAROK ÍGÉRGETNI! A falu jelenlegi anyagi 

helyzete csak olyan programok meghirdetését teszi lehetővé, amelyekhez nem 

kell jelentős anyagi forrás, hanem a választópolgárok  együttműködése, a faluért 

való tenni akarására épül. Az anyagiakon túl újra kell építeni a falu közösségét, 

hogy jókedvű, vidám település lehessen, ahol jó élnünk! 

Szeretném, hogy az önkormányzat által megvalósítandó munkákról a helyi 

vállalkozók értesüljenek, és legyen idejük arra hogy pályázzanak. Valóban 

szeretném a döntés előkészítésébe bevonni közösségünk vállalkozóit, hogy 

minden beruházásnál a lehető legjobb áron tudjon az önkormányzat 

szolgáltatásaikhoz hozzájutni. A törvény adta lehetőségek között elsőbbséget 

szeretnék adni a helyi vállalkozóknak. 

Szeretnék megvalósítani egy komposzt telepet, amelynek egy részén legális 

hulladék lerakás lehetőségét biztosítaná  az önkormányzat. Erre azért van 

szükség, hogy néhány zsák sittet vagy más kis mennyiségű nem háztartási 

hulladékot ne a határba, a földekre, az erdős területekre vigyenek ki az emberek. 



Ezzel párhuzamosan elrettentő bírságot kell kiszabni az illegális 

szemétlerakásért! 

Szeretném fokozni a polgárőrség jelenlétét. Munkájukat tisztelem, becsülöm! 

Véleményem szerint folyamatos jelenlétük, abszolút helyismeretük a 

legnagyobb garancia a biztonságra! 

Szeretném elérni hogy minél több embernek legyen lehetősége sportolni, vagy 

legalább apró kedvet  teremteni egy kis testmozgáshoz, hiszen ebben a rohanó 

világban könnyen megfeledkezünk a legfontosabb dologról az egészségről! 

Erősíteni kívánnám a hivatal munkájában a szolgáltató jelleget, hogy minden 

állampolgár aki ügyeit intézni jön azt érezze a hivatal van az ügyfélért, nem az 

ügyfél a hivatalért. 

Természetesen nem feledkezhetünk meg a faluhoz tartozó Basa-harci, Bitóc-

völgyi, Dunaparti területekről sem. Ezen területek infrastruktúráját kell első 

soron fejleszteni. 

A faluban fejleszteni kell a turizmust, melynek első számú színtere jelen 

pillanatban a Dunapart, de idővel ezt szeretném a falu felé is irányítani. A Pilisi 

parkerdővel együttműködve szeretnék kialakítani tanösvényeket, melyeket az itt 

élő iskolások óvodások szintén kihasználhatnának. 

Szeretném visszaállítani a Hoffmann- kunyhó és a Dunapart között régen 

működő kisvasutat, hiszen gondolnunk kell a legfiatalabb és a legidősebb 

korosztályra is akik szeretnek kirándulni, de nem biztos hogy erre gyalogosan, 

vagy esetleg biciklivel erejüknél fogva képesek.  Ha már megemlítettük a 

biciklizést! Hosszú távú terveim között szerepel az Irma-lak vissza vásárlása, és 

egy olyan biciklis szállás kialakítása ahol amíg a turista pihen, a biciklije egy-egy 

karbantartáson eshet át, amennyiben ezt igényli. 

Tehát ha turizmus akkor a sóderbánya nem lehet kérdés! NEM KELL!!! 

Inkább a falunk adta lehetőségek kiaknázása legyen a cél: 

•  üvegház 

• teqball asztal 

• sportcsarnok 

• játszótér (melynek először egy komoly felújításon kell átesnie) 

• meglévő hagyományainak, rendezvényeinek támogatása, bővítése.  



A civil szervezet jelentősen megerősödött. A falu életének minden színterén 

jelen vannak. A közösségért tenni akarók nem csak felismerték, hanem 

határozottan léptek fel abban az irányban, hogy nem az önkormányzattól vagy 

mástól várnak segítséget hanem aktívan vesznek részt Pilismarót társadalmi 

életében. Azt gondolom az ilyen civil, építő jellegű kezdeményezéseket 

mindenképpen támogatnia kell az aktuális vezetésnek. Célom, hogy a falu 

valamennyi csoportja aktív tenni akaró tagja részt vegyen a közösségi élet 

színterein. 

Megtisztelő bizalmuk azt a komoly felelősséget róná rám, hogy legjobb 

tudásommal minden erőmmel és igyekezetemmel képviseljem valamennyi 

Pilismaróton élő polgár érdekét. Ezzel a bizalommal élni is szeretnék. 

Úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások, nehéz feladatok elvégzése nem 

képzelhető el az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település vezetői felé 

irányuló támogatása nélkül 

Csak akkor maradhatunk talpon ha együtt gondolkodunk, teszünk! 

A sikerhez egységes közösségre van szükség! 

Köszönöm hogy elolvasták! Kérem bizalmukat és szavazataikat, hogy szebb, 

biztonságosabb, nyugodtabb és nem utolsó sorban boldogabb Pilismaróton 

élhessünk! 

 


