
 

„CH” 
IDŐKÖZI 

ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁS 

 

PILISMARÓT, 

2020. NOVEMBER 8. 

GYERMEKEINK ÉS FALUNK JÖVŐJÉÉRT 
 

SZAVAZZON 

BARTAL ACHILLES 
POLGÁRMESTERJELÖLTRE! 

Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés: 
szoros együttműködés a helyi vállalkozókkal 

Iparosítás nélkül nem fejlődhet a falu! 

További fejlesztések, korszerűsítések 
az önkormányzati intézményekben és a közterületeken 

Ápoljuk hagyományainkat! (ünnepi rendezvények, 
falusi disznóvágás, Szent Lőrinc-napi búcsú és 

falunap, kulturális programok, gyermeknap) 

A kerékpáros és a gyalogos turizmus élénkítése 

Egyszerűbb és hatékonyabb kapcsolattartás 
a Polgármesteri Hivatal és a lakosság között 



Bartal Achilles vagyok, 46 éves pilismaróti lakos, elődeim is 
több generáción át pilismarótiak voltak. Képviselői mun-
kám után a 2020-as időközi önkormányzati választáson 
polgármesterjelöltként vállalom a megmérettetést. 
A Kádár-rezsim alatt születtem, Pilismaróton jártam óvo-
dába és általános iskolába. Az iskolai évek után elkerültem 
Miskolcra. Becsülettel kijártam az iskolát, vittem kicsiny 
falum jó hírét a „sötét” vasgyárba. Ezután bevonultam ka-
tonának, majd jöttek a munkásévek. 1996-tól vállalkozó 
vagyok. Szakmámban, majd utólagosan tanult szakmámban 
dolgozom. Azok az emberek minősítenek, minősítsenek, 
akiknek dolgozom. A munkás napok közepette jött a gon-
dolat: mi lenne, ha elindulnék önkormányzati képviselőnek? 
Megkerestem az akkori tiszteletben lévő falusi embereket, 
véleményüket kikértem. Megválasztottak képviselőnek, s 
nem bántam meg, mert mindig is voltak és mindig is lesz-
nek mellettem jó emberek. Igaz, nyers ember vagyok, de 
ezért is vagyok, aki vagyok. Úgy gondolom, hogy a faluban 
tisztességes embernek lenni nagyon nehéz. De az én vérem 
kötelez, mert családom nagy tiszteletnek örvend a faluban, 
már hetedik generáció óta visszük falunk jó hírét. Sajnos 
sokan vannak, kik ezért a faluért, közösségért még egy ka-
pavágást sem tettek, de „maróti vagyok” címszóval úgy 
gondolják, hogy így működik egy közösség. Pedig nem a 
falu van az egyért, hanem az egyén van a faluért. Engem így 
tanítottak: a haza mindenek előtt! Ha baj van, nem fogok 
hátranézni, hogy ki követ, a vérem visz előre. Amit anyáink 
belénk vertek, nem felejtjük, mert a mi közösségünket csak 
jó emberek szolgálhatják, kik megfelelnek a falu jó és tisz-
tességes emberei számára. 
Bízhatok a közösségben! Ha a falu velem, ki van ellenem? 


