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BESZÁMOLÓ 2022. 

A  Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának a 2022. év is nehezen indult hasonlóan az 

előző évhez. A bizonytalanság miatt nehéz volt a költségvetés tervezése. Az év eleji 

rendezvények elmaradtak, a testületi üléseket nem tarthattuk meg, de online és telefonon 

folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Az első rendezvény ahol részt vettünk a március 15. 

Nemzeti ünnepünkön koszorúztunk a Petőfi szobornál.  Hagyományainkhoz híven húsvét 

előtt, feldíszítettük a tojásfánkat, majd május 1 –re a májusfát. A faluszépítési munkákból 

is kivettük a részünket, a hivatal előtti virágültetésben, lefestettük a hivatal előtti, 

mászókát, hintát, rendszeresen ürítjük a műanyag kupakgyűjtő szívecskét. A 

szemétszedéskor vendégül láttuk a szemétszedőket, zsíros kenyérrel, teával. A Füzesligeti 

Falunapon bemutattuk a népviseletet, valamint vendégül láttuk a kilátogató vendégeket 

nagytarcsai süteményekkel és zsíros kenyérrel.  

Szlovák nemzetiségi parlamenti szószólónk választási, valamint a várható népszámlálási 

tájékoztatójával kapcsolatos ülésen vettünk részt Maglódon.  A Szarvasi Vertigo szlovák 

színház előadásán, Kistarcsán,  a Maglódi szlovák pünkösdi Istentiszteleten. A Szlovák 

Unió ülésén Szarvason két fő képviselte Önkormányzatunkat. Ebben az évben az Országos 

Szlovák Nap Szarvason került megrendezésre, ahol Nagytarcsát 30 fő képviselte. Az 

Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett Evangélikus Tanulmányúton ketten 

vettünk részt. Szeptemberben meghívást kaptunk Maglódra egy hagyományos népviseletes 

esküvőre. Rákoskeresztúron kereszt átadásán vettünk részt. 

Két fővel eleget tettünk Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónk meghívására, a 

népszámlással kapcsolatos Országházban tartott parlamenti tájékoztatón. A napokban a 

Pest Megyei Szlovák Önkormányzat Csömöri kihelyezett közmeghallgatásán vettünk részt 

nemzetiségi referensünkkel. 

Pályázataink: A Pest Megyei Szlovák Önkormányzattól nyertünk a Szarvasi Országos 

Napra, buszköltséghez. Az Országos Szlovák Önkormányzathoz három pályázatot 

nyertünk, a táncforgatag rendezvényhez, szlovák táblákra, valamint Nagytarcsai Kalendár 

kiadványra (a két utóbbi pályázat még folyamatban van). Ebben az évben az 

Önkormányzat támogatásával megrendeztük a közkedvelt  VII. Szlovák Táborunkat, és a 

Nagytarcsai Falusi Búcsúnkat. 

Sikeres pályázatokat adtunk be a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt.- hez, a tavalyi évben nyert 

összegből vettünk faanyagot, az idei évi pénzből (2.000.000.-) szerettük volna elkezdeni a 

faház építését. Sajnos több helyszín és ígéret ellenére nem tudtuk elkezdeni, félő és nagy 

szégyen lenne valamint a további pályázati lehetőségektől  is elesnénk, ha vissza kéne 

utalnunk az összeget! Ennek a megvalósításához szeretnénk kérni a bizottságok valamint a 

képviselő testület segítségét!  

A covid járvány ellenére is hagyományinkhoz híven igyekeztünk a helyzethez 

alkalmazkodva aktívan részt venni a község életében. 

Köszönjük a Képviselő testület támogatását, kérem a beszámolóm elfogadását!  

Nagytarcsa, 2022.10.07.                                               

                                                                                       Szlaukó Istvánné sk. 
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