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Tárgy: Községi naptár 

 

Az elmúlt 13 év alatt 11 alkalommal készítettünk remeteszőlősi karácsonyi naptárat. 

Az első 7 évben olyan naptárakat készítettünk, amelyen Remeteszőlőst ábrázoló fotók voltak. A 2014. évben 

remeteszőlősi gyermekrajzokat ábrázolt a községi naptár, a 2015. évi naptár a remeteszőlősi, kulturális célú 

fejlesztéseket mutatta be, a 2017. évi naptár régi remeteszőlősi fotókat vonultatott fel és a 2018. évben Zenthe 

Ferencről megemlékező naptárt bocsátottunk ki. A 2019. évben a remeteszőlősi barlangokat mutattuk be. Ennek sok 

pozitív visszajelzése volt. 

A 2020. és 2021. évben a COVID járvány miatt nem készítettünk naptárat. 

 

Az elkészült naptárak mindegyike ízléses volt és úgy gondolom, hogy mindenki szívesen helyezte el a lakásában, 

hivatalában. 

A naptárakkal az önkormányzati partnereket és a közösségért sokat tevő lakosokat ajándékoztuk meg, és a karácsonyi 

köszöntő levelekhez is mellékeltük. 

 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján mondhatom, hogy a naptár megjelenésére már számítanak az emberek. 

 

Az elmúlt években visszatértünk a spirálos naptárakra (7-13 oldal), mivel azok egy picit használhatóbbak a 

hétköznapokban.  

Ha a naptárt kiakasszuk a falra, akkor jobban látható a naptár rész nagyobb betűk alkalmazásával, ráadásul ott több 

lehetőség van a heti bontások feltüntetésére. 

A fentiek alapján javaslom az A4 méretű spirálos naptár elkészíttetését, mert a használati értéke ezzel jelentősen 

megnő. (Az A4 méret a postázhatóságot segíti.) 

 

Véleményem szerint a községi naptár nem egyszerűen hagyomány Önkormányzatunk számára, hanem egy olyan tárgy 

is, mely a helyi identitás tudatot és Remeteszőlős Község jó hírét növeli, ráadásul mindennapi használattal bíró tárgy. 

Herold István alpolgármester úr jelezte, hogy továbbra is kész a naptárat elkészíteni és a helyi természeti értékeket 

rögzítő fotók is a rendelkezésére állnak. 

 

Határozat javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A4 méretű, 7 oldalas önkormányzati 

naptárat kíván készíttetni Remeteszőlős természeti értékeiről. 

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére bruttó 350.000 Ft összeget különít el a naptár elkészíttetésére. 
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