
 
 
 

A HEJŐBÁBAI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 
2005. április I. évfolyam 1.szám 
 

 
HEJŐBÁBA KÖZSÉG CÍMERE: 

 
Álló, háromszögletű ezüst katonai pajzs, melynek alsó harmada zöld 

színű vágással díszített. Az ezüst mezőben két vörös lángoló szív 
lebeg, melyek középső részükön kissé takarják egymást. 

A pajzson vörös és zöld ékkövekkel díszített arany ekevas korona 
nyugszik. A korona felett ezüst szalag lebeg 

 „A SZERETET EGYESÍT BENNÜNKET” felirattal.  
A pajzs alatt ezüst szalag lebeg „HEJŐBÁBA” felirattal. 

 
 
 
          

 

 
 
 
 
Tisztelt Hejőbábai Polgárok! 
 
A Képviselő-testület döntése értelmében a folyamatos információáramlás érdekében testületünk 
negyedévenként megjelenő községi újságot indít BÁBAI HÍRMONDÓ címmel. 
Reméljük, hogy ezzel a lappal is közelebb kerülhet egymáshoz a lakosság és az önkormányzat. Jobban 
megismerhetjük egymás munkáját és folyamatosabbá válhat a kapcsolattartás. Várjuk véleményüket, 
megvalósítható ötleteiket és támogatható kritikájukat is a lappal kapcsolatban. Remélem, hogy hasznosan 
forgatják a kiadványt, amellyel hozzájárulhatunk az Önök korrekt tájékoztatásához.  
Erőt, egészséget, boldogságot és szép dolgos tavaszt kívánok Önöknek! 
 
 
Hejőbába, 2005. április 20. 
 
        Juhász Barnabás 
          polgármester  
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HEJŐBÁBA ÖNKORMÁNYZAT 

2005.ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 
B E V É T E L E K 

          Adatok : ezer Ft-ban 
Sorszám Bevételi jogcím 2005.évi 

eredeti 
2005. évi 

módosított 
  előirányzat 

1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 111 185 111 185
2. I/1. Intézményi működési bevételek 7 748 7 748
3. I/2. Önkormányzat sajátos műk.bevételei (3.1+…+3.4) 103 437 103 437

3.1. Illetékek  
3.2. Helyi adók 6 845 6 845
3.3. Átengedett központi adók 96 542 96 542
3.4. Bírságok, egyéb bevételek 50 50
4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3.) 700 700

4.1. Tárgyi eszközök. Immateriális javak értékesítése  
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 700 700
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei  
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.7.) 143 948 143 948

5.1. Normatív hozzájárulások 87 320 87 320
5.2. Központosított előirányzatok  
5.3. Színházi támogatás  
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 41 754 41 754
5.5. Kiegészítő támogatás 974 974
5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása  
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4.) 13 900 13 900

5.7.1. Cél-címzett támogatás  
5.7.2. Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás 13 900 13 900
5.7.3. Céljellegű decentralizált támogatás  
5.7.4. Egyéb központi támogatás  

6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2) 31 306 224 834
6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel (6.1.1+…+6.1.4) 7 107 7 107

6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 2 773 2 773
6.1.2. EU támogatás  
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 4 334 4 334
6.1.4. Egyéb szervezetektől átvett támogatás  
6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+…+6.2.4) 24 199 217 727

6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz  
6.2.2. EU támogatás  
6.2.3. Elkülönített állami pénzlapoktól átvett pénzeszköz  
6.2.4 Egyéb szervezetektől átvett támogatás 24 199 217 727

7. V.Tám. kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (7.1+7.2)  
7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.  
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.  
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)  

8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei  
8.2. Értékpapírok bevételei  
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 287 139 480 667

10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1+10.2) 7 000 7 000
10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele  
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 945 945
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  
12. Forráshiány 14 979 14 979
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 309 118 502 646
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Hejőbába Önkormányzat 
2005. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 

           Adatok ezer Ft-ban 
Sor 
szám 
 

 
Kiadási jogcímek 

2005. évi 
eredeti 

 

2005. 04. 18. 
módosított 

  előirányzat 
1 2 5 5
1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+1.7) 256 256 256 256

1.1. Személyi juttatások 119 920 119 920
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 108 39 108
1.3. Dologi kiadások 44 511 44 511
1.4. Egyéb folyó kiadások 835 835
1.5. Működési célú pénzeszközátadás 4 905 4 905
1.6. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 46 977 46 977
1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása  
2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) 49 235 242 763

2.1. Felújítás 11 480 11 480
2.2. Intézményi beruházási kiadások 35 710 229 238
2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 045 2 045
2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai  
2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai  
3. III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3) 2 127 2 127

3.1. Általános tartalék 400 400
3.2. Céltartalék  
3.3. Államháztartási céltartalék 2004. évi …..tv. 51.§ (2)bek. 1 727 1 727
4. IV. Hitelek kamatai  
5. V. Egyéb kiadások  
6.  VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 1 500 1 500

6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 1 500 1 500
6.2. Értékpapírok kiadásai  
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 309 118 502 646

 
 
 

   
 

2005. március 15.  Az épülő óvoda alapkövét Kormos Dénes,  
a B.A.Z. Megyei Közgyűlés alelnöke helyezi el 
  2004.május 14. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK 2005-BEN 
 
- Március 15., Művelődési Ház: az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 157. 

évfordulójának megünneplése 
- Közmeghallgatás (falugyűlés) a Művelődési Házban április 21-én 18.00 órai kezdettel 
- FALUNAP a Községi Parkban augusztus 20-án 
- Az épülő óvoda ünnepélyes átadása augusztus végén 
- Idősek Napja ünnepség a Művelődési Házban október 8-án  
 
 
 
 

AKTUÁLIS HÍREINK 
 
Óvoda építés 
 
A tervezett ütemben halad az új óvoda építése. Jelenleg a belső szakipari munkákat és a burkolást végzi a 
kivitelező. Az építkezés várhatóan 2005. júniusban befejeződik, amelynek költsége 74.900.000 Ft. 
Augusztustól már az új épületben, az előzőnél jobb körülmények között fogadjuk a gyermekeket. A 
várható gyermeklétszám alapján a jelenlegi két csoporttal szemben három óvodai csoportot indítunk.  
 
Művelődési Ház felújítása  
 
Az épület belső felújításának első ütemét befejeztük. A fűtés korszerűsítése megtörtént, a földszinti 
nyílászárókat lecseréltettük, elvégeztettük a festést és a padozatok javítását, megújult az elektromos 
hálózat és villámhárítót szereltettünk fel. A felújítás 5.200.000 Ft-ba került. Pályázat révén a fűtés 
korszerűsítéséhez 2.800.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat. Terveink szerint az emeleti 
házasságkötő terem felújítását és az épület külső renoválását 2006-ban végezzük el, amelynek 
támogatására pályázatot készítünk. 
Április 15-től művelődésszervezőt alkalmazunk, aki a Művelődési Házban szervezett programok felelőse 
lesz.  
 
Községi konyha felújítása 
 
Az épület külső felújítására a tervek 2004-től rendelkezésre állnak. A költségvetése 15.700.000 Ft, 
amelynek 90%-os mértékű támogatására pályázatot nyújtunk be a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanácsra. A felújítás során a teljes tetőszerkezet és a külső nyílászárók cseréjét, az épület színezését és 
belső festését kívánjuk megvalósítani.  
 
Régi orvosi lakás átalakítása  
 
Terveink szerint a lakást még ebben az évben átalakítjuk, amelyben a Körzeti Védőnői és a Körzeti 
Gyermekjóléti Szolgálatok elhelyezését biztosítanánk. Az átalakítás terve és költségvetése hamarosan 
elkészül. Amennyiben nem kapunk támogatást a felújításhoz, saját erőből valósítjuk meg az átalakítást. 
 
Szennyvízcsatorna beruházás  
 
A következő évek legnagyobb feladata lesz a csatornahálózat kiépítése. A tervező számítása szerint a 
beruházás áfa-val együtt 774.000.000 Ft-ba kerül. A lakosság részére megküldött írásos információk 
alapján az ingatlantulajdonosok nyilatkozatai nagyrészt beérkeztetek. Az 550 ingatlantulajdonosból eddig 
415-en küldték vissza a nyilatkozatot, amelyből 317 db volt az igen, 98 pedig a nem szavazat. 135 db 
ingatlan tulajdonosa még nem nyilatkozott. Máris látható, hogy a beruházást támogatók aránya jelenleg 
58%. 
Bízzunk abban, hogy a céltámogatásra irányuló kérelmünket a Belügyminisztérium támogatni fogja, mert 
csak ebben az esetben kezdhető a beruházás 2006-ban.  
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Köztemető fenntartása 
 
A helyi Római Katolikus Egyháztanács 2005. január 1-i dátummal átadta az addig tulajdonában álló 
temető üzemeltetését az önkormányzatnak. A képviselő-testület 2005. március 1-i hatállyal megalkotta a 
temetőrendeletét, amelyről a családok írásos értesítést kaptak. A képviselő-testület megbízást adott a 
köztemető rendezési tervének valamint az új temetőkerítés tervének elkészítésére. Folyamatban van a 
vezetékes víz bekötése és 1 db közkút elhelyezése a temetőben. Felújítottuk a régi kutat is, amelyet nem 
szereltetünk le. Gondoskodnunk kell a konténeres hulladékgyűjtésről is. A köztemető fenntartására 2005-
ben 2.500.000 Ft-ot terveztünk. 
 
A község szépítése   
 
Településünk közterületein hat helyszínen tervezünk parkosítást május első hetében. Fontosnak tartjuk, 
hogy közterületeink rendezettek, tiszták legyenek, hiszen ez sokat elárul az itt élőkről. Arra buzdítjuk a 
lakosokat, hogy aki megteheti, a saját ingatlanán és előtte is parkosítson, ültessen ki virágokat, 
dísznövényeket. 
 
 
 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT! 
 

Ki ne érzett volna már gyötrő lelkiismeret-furdalást, ha az édesanyjára 
gondolt? 
Ki nem ismeri azt az érzést, hogy már megint megbántotta azt, akitől folyton 
csak kapott egész életén keresztül, akinek ő is folyton adni akarna szeretetet, 
törődést, odafigyelést, de hát az ember néha nyers, hiszen indulatos is csak 
az édesanyjával lehet büntetlenül. Előtte nem kell alakoskodnunk, az ő 
szemében gyöngeségünk erő, hibánk ügyetlenség, tökéletlenségünk 
szeretetreméltóan gyermeki.  
  
És a nagymamák!  „A nagymamák kései szép virágok.”  
Gyümölcsöt, termést már nem hoznak, csak ragyognak, remélnek szelíden, 
hátha hozzájuk hajolnak az unokák. 
A nagymamák, akik tudják, hogy nem ők a legfontosabbak. Nem 
méltatlankodnak, nem követelőznek, csak várnak, remélnek és számolják a 
napokat. 

 
 

Nedeczky György: Az édesanyákhoz 
(részlet) 

 
 

Ember, ki járod életgolgotád,  
Örökre szeresd az Édesanyádat! 
Ő adott neked földi életet, 
Hogy élhess, nagyon sokat szenvedett. 
Két gyenge karja érted fáradott, 
Ne okozz neki soha bánatot. 
Óvd minden gondtól drága jó szívét, 
Kérd a Teremtőt, védje életét. 
Ha megbántottad, esd bocsánatát,  

Ne feledd ember, nem lesz több anyád! 
Ha fáradt szemed este behunyod, 
Első imád csak érte mondhatod! 
 
Anyák, ti drága földi angyalok,  
Legyen virágos életutatok! 
Ne sújtson rátok a Sors vaskeze, 
Ezt kéri szívünk hálaéneke. 
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A TERMÉSZET MÁJUSBAN 

 
Az év ötödik hónapja május. A rómaiak a meglett korúak (maiores) tiszteletére Maiusnak 

nevezték. 
A görögöknél egy nimfáról Maiáról kapta a nevét. Nem véletlenül. Ezek a halandó, de hosszú életű 
istennők a természet erőit testesítették meg, ráadásul a szépség és a fiatalság jelképei lettek.  
Hiszen ma már mi is tudjuk, hogy a május a természet fiatalságát, szépségét hordozza. Ilyenkor megtelik 
illattal és madárhanggal a kert. Kora reggel ablakunkon beköszönt a napsugár és mikor ablakot nyitunk, 
egy-egy virágzó ág integet. A növény és állatvilág is ismeri a természet jeleit. Ilyenkor mintha a szívek és 
lelkek is jobban kinyílnának, az ember is megújul, új erőre kap. Májusban mindenki és minden 
másképpen szeret.  
 
Turmezei Erzsébet így ír a szeretetről „A harmadik” c. versében. (részlet) 
 
Valamit kérnek tőled. 
Megtenni nem kötelesség.  
Mást mond a jog,  
Mást súg az ész. 
Valami mégis azt kívánja: 
Nézd, 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra 
hallgass, 
Mert az a szeretet. 
 

Messzire mentél. 
Fáradt vagy. Léptél százat. 
Valakiért még egyet kellene. 
De tested, véred lázad. 
Majd máskor! – nyugtat meg 
az ész. 
És a jog józanságra int. 
De egy szelíd hang azt súgja 
megint: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra 
hallgass, 
Mert az a szeretet. 
 

Ó, ha a harmadik egyszer első 
lehetne! 
És diktálhatna, vonhatna, 
vihetne.  
Lehet, elégnél hamar.  
Valóban esztelenség volna 
De a szíved békességről 
dalolna, 
S míg elveszítenéd, bizony 
megtalálnád az életet! 
Bízd rá magad arra a 
harmadikra! 
Mert az a szeretet. 

 
 

JELES NAPOK 
 
Április 22.   A Föld napja 

Természetvédők figyelmeztetnek a Föld élővilágát fenyegető veszélyekre. 
Április 24.   Szent György napja 

A tavasz kezdetét ettől a naptól számolja a néphagyomány. 
Régen ezen a napon szegődtek el a pásztorok, béresek. 

Április 25.   Márk napja 
E naphoz fűződő szokás a búzaszentelés.  

Május 1.   Ősi tavaszünnep  
Ilyenkor állítanak májusfát a fiúk a lányos házak elé. Majálisnap is. 

Május első   Anyák napja 
vasárnapja:   Ezen a vasárnapon köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. 
Május 9.   A győzelem napja 

Ekkor ért véget a II. világháború. 
Május 12, 13, 14.  Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác 

Mindhárman ókeresztény vértanúk voltak.  
Évszázadok paraszti tapasztalata szerint a melegedő időjárás  hirtelen hűvösre 
fordul. 

Május 15. Pünkösd  Karácsony és Húsvét mellett a kereszténység harmadik fő ünnepe. 
Mozgó ünnep, a húsvétot követő 50. napon kezdődik.  
Erre utal a neve is: pentekosztész (ötvenedik, görögül) 

Május utolsó   Gyermeknap 
vasárnapja:  Világszerte ezen a napon ünneplik a fiatalokat és a gyerekeket. 
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REJTVÉNY GYEREKEKNEK: 
 
1.            
2.         
3.             
4.          
5.         
6.          
 
1. Ilyen formájú Hejőbába község alaprajza 
2. Kastély épület régi tulajdonosának neve (az épületben ma az Óvoda működik) 
3. A Széchenyi utcán lebontott cselédházak neve 
4. A tavasz virága és egy utca, ahol benzinkút működik 
5. ….. Lajos; 1848-as hejőbábai honvéd százados, síremléke a bábai községi temetőben található 
6. Zártkertek elnevezése Hejőbába határában 
 
Helyes megfejtés esetén a bekeretezett függőleges sorban egy tavaszi virág neve olvasható. 
 
Beküldési határidő: 2005. május 20. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatalban erre a célra elhelyezett gyűjtőládába kérjük bedobni névvel, 
címmel ellátott zárt borítékban, amelyre kérjük ráírni „Rejtvény gyerekeknek” 
A helyes megfejtést beküldők között 5 db ajándéktárgyat sorsolunk ki. 
 
Életképek.   A Zrínyi Ilona Általános Iskola és az Óvoda farsangi bálja (2005. február 18-19.) 
 

     
 

        
 
Lapunk legközelebbi száma 2005. július 4-én jelenik meg. 

Felelős kiadó: Juhász Barnabás. Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság. 
Nyomda: Címer II. Kft. Felelős vezető Abkarovits Géza. 

Példányszám: 570 db. Terjeszti: a hejőbábai Polgármesteri Hivatal. 
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	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.7.)
	143 948
	143 948
	5.1.
	Normatív hozzájárulások
	87 320
	87 320
	5.2.
	Központosított előirányzatok
	5.3.
	Színházi támogatás
	5.4.
	Normatív kötött felhasználású támogatás
	41 754
	41 754
	5.5.
	Kiegészítő támogatás
	974
	974
	5.6.
	Működésképtelen önkormányzatok támogatása
	5.7.
	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4.)
	13 900
	13 900
	5.7.1.
	Cél-címzett támogatás
	5.7.2.
	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás
	13 900
	13 900
	5.7.3.
	Céljellegű decentralizált támogatás
	5.7.4.
	Egyéb központi támogatás
	6.
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)
	31 306
	224 834
	6.1.
	Működési célú pénzeszköz átvétel (6.1.1+…+6.1.4)
	7 107
	7 107
	6.1.1.
	OEP-től átvett pénzeszköz
	2 773
	2 773
	6.1.2.
	EU támogatás
	6.1.3.
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
	4 334
	4 334
	6.1.4.
	Egyéb szervezetektől átvett támogatás
	6.2.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+…+6.2.4)
	24 199
	217 727
	6.2.1.
	OEP-től átvett pénzeszköz
	6.2.2.
	EU támogatás
	6.2.3.
	Elkülönített állami pénzlapoktól átvett pénzeszköz
	6.2.4
	Egyéb szervezetektől átvett támogatás
	24 199
	217 727
	7.
	V.Tám. kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (7.1+7.2)
	7.1.
	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
	7.2.
	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
	8.
	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)
	8.1.
	Hitelek, kölcsönök bevételei
	8.2.
	Értékpapírok bevételei
	9.
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)
	287 139
	480 667
	10.
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1+10.2)
	7 000
	7 000
	10.1.
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
	10.2.
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
	945
	945
	11.
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	12.
	Forráshiány
	14 979
	14 979
	13.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)
	309 118
	502 646
	 
	  
	     
	 
	2005. március 15.  Az épülő óvoda alapkövét Kormos Dénes,  a B.A.Z. Megyei Közgyűlés alelnöke helyezi el   2004.május 14. 
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