
 
 
 

A HEJŐBÁBAI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 
2005. szeptember I. évfolyam 2.szám 
 

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
 

Október 1-én, az Idősek Világnapján szeretettel köszöntjük községünk időskorú 
lakóit és az alábbi verssel kívánunk jó egészséget mindnyájuknak. 
 

Megérdemlik 
 
Megérdemlik az idősek   
Szeressék, tiszteljék őket!  
Háborút és forradalmat,   
Több kormányváltást átéltek.  
 
Kedves arcukon ott látható  
Az élet nehéz barázdái,   
Érett, kedves mosolyukban  
A nehéz sorsukat lehet látni. 

 
Gyermekeket, unokákat 
És dédunokákat neveltek. 
Becsületes, dolgos embereket 
Adtak e földi életnek. 
   
Az öregek még szeretnének 
Meleg családi körben élni 
Szívből kívánom az öregkort 
Egyszer, mindenki meg tudja érni.  

 

 (Tomorszky Istvánné) 
  
  



HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ 
TESTÜLETÉNEK TAGJAI: 
 
1. JUHÁSZ BARNABÁS polgármester 
2. ÓSVAY LAJOS alpolgármester 
3. BODON LÁSZLÓNÉ  
4. CZAGA SÁNDOR 
5. CZAKÓNÉ KALÓCZKAI 

KATALIN 

6. HANGÓ KÁROLY 
7. KAZAI LÁSZLÓNÉ 
8. KOVÁCS ISTVÁN 
9. KOVÁCS JÓZSEF 
10. MONOKI LÁSZLÓ  
11. SZENDI ADOLF 

 

 
A képviselők balról jobbra: Monoki L, KovácsJ, Czaga S, Ósvay L, Juhász B, Kovács I, Hangó K, Szendi A, 

Bodon L-né, Kazai L-né, Czakóné K K 
 

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: 
 

Elnöke: KOVÁCS ISTVÁN 
Tagjai:
1. Czakóné Kalóczkai Katalin 

képviselő 
2. Kovács József képviselő 
3. Bakosné Árvai Tünde külsős tag 
4. Károlyi Ibolya külsős tag 
 
 

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG: 
 

Elnöke: BODON LÁSZLÓNÉ 
Tagjai: 
1. Czaga Sándor képviselő 
2. Kazai Lászlóné képviselő 

OKTATÁSI-, KULTURÁLIS- ÉS 
SPORT BIZOTTSÁG: 

 

Elnöke: SZENDI ADOLF 
Tagjai: 
1. Hangó Károly képviselő 
2. Monoki László képviselő 
3. Farkasné Tóth Ildikó külsős tag 
4. Mezei Zoltánné külsős tag 
 

TULAJDONOSI-, KÖZSÉG-
FEJLESZTÉSI- ÉS TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉSI  BIZOTTSÁG: 

 

Elnöke: SZENDI ADOLF 
Tagjai: 
1. Kovács István, a Pü. Biz. Elnöke 
2. Bodon Lászlóné, az Üb. elnöke 



A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2005. JANUÁR 1. – MÁRCIUS 31. KÖZÖTTI 
HATÁROZATAI, RENDELETEI 

 
 

A képviselő-testület a fenti időszakban 7 ülést tartott és a következőkről határozatokat, 
rendeleteket alkotta: 
 

Január 19. 1/2005. KT. A tankönyvtámogatás mértékének meghatározása 
  2/2005. A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos   
     Óvoda házirendjének jóváhagyása 
  3/2005.  Az élelmezési nyersanyagnorma meghatározása  
    4/2005.  Az önkormányzati tulajdonú lakások, földterületek  

    2005 évi bérleti díjának meghatározása  
  5/2005.  Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
  6/2005.  A jegyző illetményének megállapítása 
  7/2005.  A polgármester illetményének megállapítása 
  8/2005.  A tiszaújvárosi székhelyű Többcélú Kistérségi Társulás  
          társulási megállapodásának módosítása 
  9/2005.  Girincs település csatlakozása a tiszaújvárosi  
     Közoktatási Ellátási Körzethez 

1/2005. (I.19.)sz. rendelet:  Az intézményi térítési díjak  
    megállapítása 

2/2005.  (I.19.) sz. rendelet: A közterületek használati díjának  
     megállapítása 
  3/2005.  (I.19.) sz. rendelet: Az önkormányzati képviselők  
     tiszteletdíjának megállapítása 
Február 2. 10/2005.  KT. Hejőkürt község csatlakozása a Hejőbábai Körzeti   

      Gyermekjóléti Szolgálathoz 
Február 9. 11/2005.  Pályázat kiírása a hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola   

     Igazgatói állására 
      12/2005.  Polgármesteri beszámoló elfogadása a 2004. IV. negyedévi  
          lejárt határidejű önkormányzati határozatok   
          végrehajtásáról 
  13/2005.  A 2005. évi rendezvényterv elfogadása 
    4/2005.  (II.09.) sz. rendelet: Az önkormányzat 2005. évi   
     költségvetési rendeletének elfogadása 
Február 16. 14/2005.  A közbeszerzési szabályzat elfogadása  
   15/2005.  Döntés a szennyvízberuházás megvalósításáról 
   16/2005.  A régi orvosi lakás átalakításának terveztetése 

A községi temető kerítésének terveztetése, a temető           
geodéziai felmérése    

   17/2005.  Megbízás tervezői munka elvégzésére a WINNER-PLAN   
       KFT részére 

     5/2005.  (II.16.) sz. rendelet: A temetőrendelet elfogadása 
Március 2.   18/2005.  Közbeszerzési eljárás lefolytatása a szennyvízberuházás   

       műszaki ellenőrzésére, lebonyolítására 
     6/2005.  (III.02.) sz. rendelet: A 2004. évi költségvetési rendelet   
     módosítása 



Március 23. 19/2005.  Közbeszerzési eljárás lefolytatása a szennyvízberuházás   
       vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációja  
       elkészítésére 

   20/2005.  Pályázat benyújtása állami céltámogatás elnyerésére a   
       szennyvízberuházáshoz 

   21/2005.  A szennyvízberuházás pénzügyi forrásának részletezése 
 22/2005.  Tájékoztatás a szennyvízberuházáshoz csatlakozó   

        ingatlanokról 
     23/2005.  A 2005. évi fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítése 
   24/2005.  Közmeghallgatás összehívása 
     7/2005.  (III.23.) sz. rendelet: A községi Hulladékgazdálkodási Terv   
     elfogadása 
Március 30. 25/2005.  A Borsodvíz Rt. és a Gelsenwasser Ag. közötti szindikátusi   

       szerződés felmondásának jóváhagyása 
   26/2005.  Lakótelek visszavásárlása Farkas Ferenctől a Hejő úton 
   27/2005.  Lakótelek értékesítése a Hejő úton ifj. Jónás József részére 
 

 
 Fő utcai részlet a községházával szemben 
(Asztalos Ferenc festménye, 1970 telén) 

 
 

 
 

 
A szeptember elseje minden család számára a „jeles napok” közé tartozik. A gyerekek, 
unokák iskolába indítása, a tanév kezdete már hetekkel előtte foglalkoztatja a családokat. 
Természetesen az idei nyár is hamar elrepült. Elkezdődött az új tanév új gondokkal és 
reméljük, új örömökkel is.  
A családok anyagi gondjain a képviselő-testület igyekezett segíteni. 
A hejőbábai tanulók nagy része, 137 gyermek ingyenesen kapta a tankönyvet, 38 tanuló 
erre nem jogosult, azonban esetükben az önkormányzat a tankönyvek árának 60%-át 
magára vállalta. 
A középiskolába és főiskolára, egyetemre járó hejőbábai diákok az önkormányzat 
döntésének megfelelően egyszeri 5.000 Ft összegű tanévkezdési támogatásban 
részesülnek. A kifizetéshez szükséges iskolalátogatási igazolásokat 2005. szeptember 30-
ig kérjük a polgármesteri hivatalba behozni! 
Minden diákunknak eredményes tanévet kívánunk!!! 



 
 
 

„ Magasztallak, Uram, zsoltárt éneklek nevednek.” 
Zsolt 18,50 

 
A Bibliát olvasó embereknek ismerős lehet ez az idézet, de 2005. július 11-től 
huszonhárom gyermek is megtanulhatta, akik részt vettek az első hejőbábai Hittanos 
Táborban. Református (14) és katolikus (9) gyermekek együtt tölthettek egy hetet a 
református parókián. 
 Megtanultuk, hogyan lett Dávid király Izrael felett. Megtanultuk, hogy együtt 
szebben szól az ének, jobban esik a közösen fogyasztott tízórai, izgalmasabb a játék, a 
vetélkedő. Jutott idő kézműves foglalkozásra, s készültek a rafia díszek, és a minden 
színben pompázó gyöngyfák a gyerekek kezei alatt. 
 A tábort vasárnap istentisztelettel zártuk, melyen a gyerekek szerepeltek. A szülők 
és a gyülekezet tagjai a héten készült műalkotások kiállításában gyönyörködhettek.  
 Szeretnénk hagyományt teremteni, s évenként megrendezni a Hittanos Tábort, 
melyet az éven a Borsod-Gömöri Egyházmegye 50.000 Ft-tal, a szülők gyermekenként 
1.000 Ft-tal támogattak.  

 

  
Életképek a Hittanos Táborból 

 
A Római Katolikus hívek egy csoportja 2005. szeptember 8-án Mátraverebély-szentkúti 
zarándoklaton vett részt. 
A Római Katolikus Egyház október 2-án, vasárnap tartja a hejőbábai templom búcsúját. 
Az egyházak értesítik a Tisztelt Szülőket, hogy az iskolában és az óvodában megkezdődött 
a Római Katolikus és a Református hitoktatás.  
A hitoktatók kérik a szülőket, hogy a gyermekek minél nagyobb számban vegyenek részt a 
hitoktatásban.   
 



 
 

 
25 tanuló 3 pedagógus vezetésével erdei iskolában tölthette június első napjait. 
A táborozást a Hejőbába Gyermekeiért Alapítvány és Hejőbába önkormányzata 
támogatta. 
A gyerekek a Harsányban töltött 4 nap alatt rengeteg élménnyel gazdagodtak. 
A színes programok között volt erdei tanösvény, csónakázás, horgászás, lovaglás és 
vízvizsgálat is. A tábor végén állatismereti vetélkedő keretében adhattak számot a 
foglalkozásokon szerzett tudásukról. 

 
 

 

 
Reméljük, a táborban töltött napok örökre szóló emlékek maradnak mindannyiunk 
számára. 

 
 
 
 
 
A képviselő-testület 2005. augusztus 1-től 5 év időtartamra Bakosné Árvai Tünde 
személyében új igazgatót nevezett ki a Zrínyi Ilona Általános Iskola élére, egyúttal 
köszönetét fejezte ki Lázár Mária eddigi igazgató 10 éves intézményvezetői munkájáért. 
 

Három csoportban összesen 69 gyerekkel megkezdődött az óvodai nevelési év. Az új 
óvoda műszaki átadása júliusban megtörtént, az ünnepélyes avatásra várhatóan 2005. 
október 21-én, pénteken 11 órától kerül sor.  



Az ünnepélyes átadásra a családok részére meghívót küldünk. Jelenleg az óvoda 
kerítésének építését végezzük, hamarosan hozzákezdünk az óvoda parkosításához is. 
Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázati rendszerhez. A településen lakó főiskolai, egyetemi hallgatók 
pályázatait 2005. október 31-ig fogadjuk a polgármesteri hivatalban, amelyekről a 
képviselő-testület a kérelmező családjának szociális helyzetét figyelembe véve november 
30-ig dönt. 
 

2005. augusztus 20-án megrendeztük a falunapot, a rendezvényre látogató idősek, fiatalok 
egyaránt megtalálták a szórakozási lehetőséget.  
 

Idősek összejövetelét tervezzük a Művelődési Házban 2005. október 28-án, az óvoda 
átadását követően, amelyre községünk minden 65 éven felüli lakóját szeretettel várjuk. A 
rendezvényre személyre szóló meghívót küldünk. 
  

A Művelődési Házban beindultak a programok. Kérjük a lakosságot, kísérjék figyelemmel 
a községi hirdetőtáblákon és a helyszínen a programokat és minél nagyobb számban 
vegyenek részt a rendezvényeken. 
 

A hejőbábai Polgárőr Egyesület tagjai júliusban Mádon részt vettek a Megyei Polgárőr 
Nap rendezvényein, ahol Kazai Józsefné polgárőr átvette a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr 
Szövetség kitüntetését. 
 

A hejőbábai Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapata a Megyei III. osztály Dél-Borsodi 
csoportjában a 2004/2005. évi bajnokságot a 4. helyen fejezte be. 22 mérkőzésből 13-szor 
győzött, két döntetlen mellett hétszer vereséget szenvedett. Az 54 rúgott gól mellett 33 
gólt kapott, összesen 41 pontot gyűjtött.  
Az ifjúsági labdarúgó csapat a 43 pontjával (18 mérkőzésből 14 győzelem, 1 döntetlen, 3 
vereség) ezüstérmet szerzett és csak rosszabb gólkülönbségével szorult a második helyre. 
Az eredményekhez gratulálunk! 
Labdarúgó csapatainak beneveztek a nemrég indult 2005/2006-os bajnoki évre is, 
eredményeikről a Hírmondó következő számaiban tájékoztatást adunk. 
 
 

 
 
Ritka pillanat a község életében, amikor új állampolgár eskütételére kerül sor. Ebből az 
alkalomból köszöntjük Nagy Angéla Szakáldi úti lakost, aki a Magyar Köztársaság 
Elnökétől 2005. áprilisban magyar állampolgárságot kapott. Az állampolgári eskü 
letételére a Polgármesteri Hivatalban került sor. 
 
 

 
 
SZEPTEMBER 8. – MÁRIA NAPJA 
Ez az ünnep Jézus anyjának a neve napja. Nálunk ilyenkor a gyerekek már egy hete 
iskolába járnak. Vannak olyan elmaradott országok is a világon, ahol ezt nem tehetik, s 
nem tanulhatnak meg írni és olvasni. Ezen a napon van az írástudatlanság elleni küzdelem 
nemzetközi napja. 
 



SZEPTEMBER 29. – SZENT MIHÁLY NAPJA 
Az őszi napéjegyenlőség, idejére esik. Régi pásztorünnep. E napon hajtották haza a 
pásztorok az állatokat, s adtak számot a rájuk bízott jószágról. 
Ilyenkor van a fegyveres erők napja is Magyarországon, az 1848/49-es szabadságharc 
híres ütközetének, a pákozdi csatának az emlékére. 
 

OKTÓBER 1. – AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 
 E napon emlékezzünk meg az idős emberekről. 
 

OKTÓBER 6. – AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA 
E napon emlékezünk a tizenhárom hős tábornokra. 
 

OKTÓBER 15. – TERÉZ NAPJA 
Szent Teréz napja régen dologtiltó nap volt. 
 

OKTÓBER 20. – VENDEL NAPJA 
Szent Vendel remeteként élt, majd egy földbirtokoshoz szegődött pásztornak. A pásztorok, 
juhászok, jószágtartók gazdák őt tartják védőszentjüknek. 
 

OKTÓBER 23. – NEMZETI ÜNNEP 
A magyar köztársaság kikiáltásának napja, az 1956. Október 23-i forradalom 
emlékünnepe. 
 

OKTÓBER 26. – DÖMÖTÖR NAPJA 
Dömötör napját juhászévnek is nevezik, mert régebben ezen a napon számoltak el a 
juhászok gazdáikkal. 
 

OKTÓBER 28. – SIMON JÚDÁS NAPJA 
A szüretidő vége. 
 
 
 
 
Az előző számban megjelent „Rejtvény gyerekeknek” megfejtése: IBOLYA 
A helyes megfejtést beküldők közül sorsoláson ajándéktárgyat nyertek: Fodor Kristóf Fő 
u. 45; Kurmai Tünde Széchenyi u. 22; Labancz Zoltán Árpád u. 1; Szőke Angéla Lehel u. 
7; Munkácsi Péter Igrici, Rákóczi u. 41.; 
 
A „Keresztrejtvény”helyes megfejtése: A SZERETET EGYESÍT BENNÜNKET; 
SZENDREY LÁSZLÓ; OBELISZK; GULYÁS ISTVÁN; 
A helyes megfejtést beküldők közül sorsolás útján 1-1 db helytörténeti könyvet nyertek: 
Fodor Enikő Fő u. 45.; Kiss István Fő u. 40; özv. Munkácsi Jánosné Kökényes u. 7.; Szabó 
Elemérné Széchenyi u. 32; 
A nyereményeket a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni! 
 
 
 
Lapunk legközelebbi száma 2005. november hónapban 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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