
 
 
 

A HEJŐBÁBAI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 
2005. november I. évfolyam 3.szám 
 

 
Szeretetteljes karácsonyi 

ünnepeket kívánunk 
 községünk minden lakójának!

 
 
 
LUKÁTSI VILMA: 
 

A fenyves erdők elindultak 
 
A fenyves erdők elindultak, 
S hozzák a havas illatát,  
Hallgassuk meg elcsendesedve 
Mit mond egy kis fenyőág? 
 
Amíg csak ember él a földön, 
akinek szíve-lelke lesz, 
Amíg csillogva néznek égre 
Kitáguló gyermekszemek. 
 
Amíg a kérges szívek mélyén  
Lesz egy parányi szeretet, 
Addig mindig lesz karácsony 
a télbe burkolt föld felett. 
 
Ne keresd a fa ajándékát  
Isten az ajándékozó, 
Ne várj mindent a hangulattól, 
hogy szépen esik-e a hó… 
 
Az igazi, a szép karácsony 
a testet öltött szeretet. 
Az, hogyha a te számodra 
Jézus Krisztus megszületett. 
 
A fenyves erdők megérkeztek, 
Hozták a havas illatát, 
A megszületett Megváltóról 
beszél minden fenyőág. 

 

Adventtől Karácsonyig 
 

Advent a várakozás, a karácsonyi 
előkészület ideje. Eredete az V-VI. 
századra nyúlik vissza.  
E négy hét megkülönböztetett szerepét, 
ünnepélyességét régen a hajnali misék, a 
róráték tették különös hangulatúvá. 
Várni valamit vagy valakit mindig nagy 
öröm. A találkozásra való készülődés maga 
is ünnep. Ünneplőbe öltöztetjük 
lakásainkat, erkélyeinket. Kivilágított 
udvarok, ablakok sejtetik, hogy közeleg az 
ünnep.  
E készületeknek lelki és családi 
vonatkozásai is vannak, hiszen a karácsony 
a szeretet ünnepe és mi szeretnénk majd a 
mosolyt odacsalogatni minden családtag 
arcára a karácsonyfa alatt. 
Az adventi időszakra esik néhány kedves 
ünnep, amely szintén közelebb hozza 
egymáshoz a családokat. Ilyen a Mikulás-
ünnep, melyet leginkább a gyerekek 
várnak.  
Karácsonyhoz közeledve érezzük igazán, 
hogy mennyire fontos számunkra a másik, 
a család, és mennyire nem az ajándék, 
hanem az „ajándék lelke” a fontos, nem a 
mit, hanem a hogyan kerül előtérbe.  
Szeretünk és viszont szeretnek minket.  
Ez az a nagy élmény, amely kiemelkedő 
ünneppé teszi a karácsonyt. És ez egyben 
felelősség is a családok számára, hogy nem 
maradjon senki egyedül, magányosan, 
elhagyatottan.  
Mai zaklatott világunkban a lelkünk 
mélyén talán mindannyian keresünk, 
várunk valamit. Várjuk a Messiást, a 
Megváltót, várjuk a szebbet, a jobbat, 
várjuk a csodát. Adjuk meg hát az esélyt 
önmagunknak, hogy találkozzunk Vele! 
 
     
  Juhászné Váradi Ilona
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LUTHER MÁRTON: 
 
MENNYBŐL JÖVÖK MOST  
HOZZÁTOK 
 
 
Mennyből jövök most hozzátok, 
jó hírt mondok, jer halljátok. 
Mert nagy örömöt hirdetek, 
méltán ujjong ma szívetek. 
A megtartó ma született, 
ég-föld örül ma veletek. 
Egy ártatlan kis csecsemő, 
egész világ üdve lesz ő. 
Ez Krisztus, Isten szent Fia, 
ki mennyből jött a földre ma. 
Ő üdvözít, ő törli el,  
világ bűnét szent vérivel. 
 
Nyílj meg szívem, fogadd be őt, 
az áldott égi csecsemőt,  
ki e világ üdére jött! 
Borulj le jászola előtt! 

 
(részlet) 

 
 

 
„Mindeddig megsegített minket az 

Úr!” 
/I. Sám. 7,12 / 

 
 

2005. november 20-án, vasárnap délután 
hálaadó istentiszteletre hívogatta Hejőbába 
lakóit a református templom harangja. 
Hálát adtunk az Úrnak, hogy ez a kis 
gyülekezet (160 egyházfenntartó) új 
kerítést építtetett temploma köré. Az 
ünnepi istentiszteleten Gazda István, a 
Borsod- Gömöri Ref. Egyházmegye 
esperese hirdette az Igét.  
 Meghívott vendégeink voltak a 
szomszédos községek lelkipásztorai, a 
hejőbábai intézmények vezetői és 
dolgozói. A gyülekezetet köszöntötték 
Török István és Szűcs Ferenc volt 
hejőbábai lelkipásztorok. Török István 
szeretettel emlékezett a régi arcokra a 
múltból, és örömét fejezte, ki, hogy vannak 
gyerekek, akikre a jövőt lehet alapozni. 
 Az ünnepi alkalmon szerepelt az 
Általános Iskola énekkara, és a 
hitoktatásban résztvevő gyerekek verset 
mondtak. 
 A kerítésépítés 154.042 Ft-ba 
került, mely összegből 135.000 Ft az 
Önkormányzat támogatása, adománya volt. 
 Az ünnepséget szeretetvendégség 
zárta, a Községi Konyha étkező 
helyiségében süteménnyel és üdítővel 
terített asztalok várták a vendégeket. 
 A Presbitérium és a gyülekezet 
nevében köszönetünket fejezzük ki az 
Önkormányzat támogatásáért. A 
Presbitérium és magam nevében pedig 
köszönöm mindazoknak a segítségét, akik 
a munkálatokban részt vettek, és az 
asszonytestvéreknek, hogy a 
vendéglátásban segédkeztek.  
 

Varga Gyöngyi 
református lelkész 
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                                JELES NAPOK                                 
 

December – Karácsony hava 
A karácsonyi ünnepkör az advent első napjával veszi kezdetét és vízkeresztig tart. 
 
Advent – Adventus ( latin) megérkezés, eljövetel 
Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka. 
A vallási előkészületet a böjtön kívül a hajnali misék, a roráték jelentették. Ezeket napfelkelte előtt 
tartották. Régen angyali misének és aranyos misének is nevezték. 
 
December 4. – Borbála 
Szent Borbála emlékünnepe, akit a hajadon lányok pártfogójának tekintettek. 
 
December 6. – Miklós 
Szent Miklós püspök a IV. században élt Myra városában. 
(A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője) 
Miklós püspök csodáiról, jótékonyságáról legendák szólnak. 
Az 1950-es években a Mikulás helyett a Télapó - a telet megszemélyesítő alak - elnevezését vezették 
be – az orosz, gyed moroz, „fagyapó” fordításaként a Mikulás helyett. 
 
December 13. – Luca 
Ezt a napot az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották. Ezen a napon kezdték el 
faragni az ún. Luca széket, melyet e naptól karácsonyig kellett elkészíteni. Innen a közmondás: Lassan 
készül, mint a Luca széke. 
 
December 21. – Tamás  
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja. 
 
December 24. – Ádám – Éva napja, Szenteste 
Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe. 
 
December 25. –Karácsony napja 
Egyházi és családi ünnep. 
 
December 26. – Karácsony másodnapja, István napja 
István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje.  
 
December 27. – János 
E naphoz kapcsolódott régen a borszentelés szokása. A szentelt borral beteg embert és állatot 
gyógyítottak. Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzáskor megivott utolsó pohár borral 
kapcsolatban. 
 
December 28. – Aprószentek napja 
A Krisztusért mártírhalált halt Betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek 
Krisztus keresésekor megöletett 
 
December 31. – Szilveszter 
Szent Szilveszter pápa ünnepe, a polgári év utolsó napja, az újesztendő vigíliája. 
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Iskolai hírek 
 

• Szeptember végén szerveztük meg a papírgyűjtést diákjaink számára. Lelkesedésük 
nyomán sok papír gyűlt össze, az ezért kapott pénz a Diákönkormányzat pénztárába 
került. 

• Az előző évek szokását követve „Tisztítsuk meg a Földet!” környezetvédelmi 
program keretében tanulóink szemétgyűjtésben vettek részt a község területén.  
 

• 2005. szeptember végén a 7.a és 8. osztályos fiúk a Körzeti Ifjúsági Tűzoltó 
Versenyen mérték össze tudásukat a körzet tanulóival. A hejőbábaiak kiváló 
teljesítményt nyújtottak, és több környékbeli iskola csapata közül MI nyertük el a 
legjobbaknak járó első helyezést. Ennek jutalmaként kis tűzoltóink képviselték a 
Sátoraljaújhelyen megrendezésre került megyei versenyen Tiszaújvárost és körzetét. 
A versenyzők: Egri Pál, Karikás Barnabás, Lengyel Norbert, Oláh Mihály, Papp  

            Tamás,Zsíros Tamás 
Felkészítő tanáruk:  - Kiss Norbert 
 

• Alsó tagozatos diákjaink a Hejőkeresztúrban megrendezett körzeti Környezetvédelmi 
vetélkedőn sikeresen szerepeltek. Jutalmuk különdíj lett: a Vadasparkba 
kirándulhattak. 
A csapat tagjai:  Farkas Vanessza, Labanc Alex, Kóródi Eszter, Nagy Boglárka, Simon 
Anna 
Felkészítő tanáruk: Marada Edit 
 

• Az őszi tanulmányi kirándulás keretében 1-2. évfolyamos diákjaink a nyíregyházi 
Vadasparkba látogattak. A 3-8. évfolyam tanulói Budapestre utaztak. A Csodák 
Palotája és a Természettudományi Múzeum nyújtott számukra egész napos, 
élményekkel teli szórakozást. 

 
• Szép hangú tanulóink népdaléneklési versenyen vettek részt november hónapban 

Mezőcsáton. Mezei Zoltán, Juhász Edina és Kozák Anita képviselte iskolánkat. 
Mindhárman 3. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Szépi Magdolna 

 
• Októberben Idősek napja alkalmából köszöntötték óvodásaink és kis diákjaink a 

község időseit és a szociális otthon lakóit.  
 

• Megemlékeztünk a Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról és az ’56-os 
eseményekről. A színvonalas ünnepi műsorról a 8. évfolyamos tanulók gondoskodtak 
Bodnár Mária tanárnő irányításával. 

 
• Tanulóink színházban voltak. Az alsósok a Csizmás kandúr című színjátékot, a 

felsősök a Szép kilátás című előadást nézték meg a miskolci Nemzeti Színházban. 
 

• Novemberben  Egészségnevelési  Hét keretében vetélkedőket rendeztünk alsó és felső 
tagozatos tanulóink számára.  
 

• November 22-én nyílt napot tartottunk. Ezen a napon a szülők bepillanthattak a 
tanítás-tanulás rejtelmeibe, megnézhették gyermekeik iskolai szereplését. Az alsó 
tagozatos szülők szép számmal nézték meg a bemutatóórákat. 

Homa Ágnes, a Diákönkormányzat vezetője 
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Új óvodába költöztünk 
 
    „Mindannyiunk számára legnagyobb kincs a gyermek. 

Fogjunk össze, csiszoljuk a kincset közösen, hogy       
minél nemesebbé váljon.” 

          /Bíró Antalné/ 
 
Községünk életének, Hejőbába óvodatörténetének fontos mérföldköve új óvodánk átadásának 
napja. Egy régi álom valósággá vált.  
Nagy örömünkre szolgál, hogy birtokba vehettünk egy esztétikus, tágas, világos, minden 
igényt kielégítő, európai szabványnak megfelelő óvodaépületet. 

Ezzel „új élet kezdődött” mind a kisóvodások, mind a kibővült dolgozói kollektíva 
számára. 

Az új óvoda ünnepélyes átadására 2005. október 21-én került sor két helyszínen. 
Közösen ünnepeltünk a község vezetői, az intézmények dolgozói, pedagógusai, a szülők és 
gyermekek. A rendezvényre országgyűlési képviselő, megyei és körzeti közoktatási vezetők, 
polgármesterek, iskolaigazgatók, óvodavezetők fogadták el meghívásunkat. 

Az ünnepi program a helyi általános iskolában kezdődött köszöntőkkel, és Kovács 
Tibor országgyűlési képviselő úr avató beszédével. Az óvodások látványos, színvonalas 
műsora felejthetetlen perceket szerzett a szülők és a vendégek számára egyaránt. 

Az ünnepség az óvoda udvarán folytatódott. A nemzeti színű szalag átvágásával az új 
épület átadásra került a község gyermekei számára. Jelenünket és jövőnket elszakíthatatlan 
szálak fűzik a múlthoz. Ennek szellemében Juhász Barnabás, Hejőbába polgármestere 
megnyitotta a „Tisztelet az elődöknek” című kiállítást, amely Dudás Józsefné, óvodánk volt 
vezetőjének gyűjteményéből való. 

Minden vendég megtekinthette az esztétikusan berendezett épületet, szívből 
gratuláltak a színvonalas ünnepi műsorhoz és az igényesen kialakított óvodánkhoz. A 
program a vendégek számára rendezett állófogadással zárult.  

Intézményünk 75 férőhellyel, három óvodai csoporttal rendelkező megfelelő 
komforttal, infrastruktúrával ellátott új épület, ahová szeretettel várunk minden óvodás korú 
gyermeket. 

Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat kialakítását és ápolását a közvetlen és közvetett 
partnereinkkel. 

Köszönetünket fejezzük ki a szülők együttműködéséért, a fenntartó segítő munkájáért 
és a Hejőbába Gyermekeiért Alapítvány támogatásáért. 

 
     Kóródiné Iván Éva 

     Óvodavezető 
 

       
   Óvodásaink színvonalas műsora                          Sokan örültek velünk 
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A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2005. ÁPRILIS 01 – SZEPTEMBER 30. KÖZÖTTI 

HATÁROZATAI, RENDELETEI 
 

A Képviselő-testület a fenti időszakban 8 ülést tartott és az alábbi határozatokat, rendelteket 
alkotta: 
 
Árilis 12. 28/2005. KT. Árajánlatok bekérése az Önkormányzati helyi újság   

  nyomdai munkálatainak elvégzésére  
  29/2005.        Árajánlatok elbírálása a Bábai Hírmondó c. helyi   

  újság nyomdai munkálataira 
8/2005.    (IV.12) sz. rendelet: Az önkormányzat 2005. évi     
     költségvetési rendeletének módosítása 

Április 20. 30/2005.    A 2004. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói   
  jelentés elfogadása 

  31/2005.    ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetben   
   lévő önkormányzatok támogatása) pályázat   
   benyújtása 

  32/2005.     Hozzájárulás a mezőcsáti orvosi ügyelet működési   
   költségeihez 

   9/2005.          (IV.20) sz. rendelet: Az önkormányzat 2004. évi   
   zárszámadásának elfogadása 

Április 21.         Közmeghallgatás (falugyűlés a Művelődési Házban) 
Április 27.  33/2005.        A Farkas Kálmán és élettársa tulajdonában álló   

   Gyepszél úti 112/17. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása 
   34/2005.    A Gyepszél úton található 112/17. hrsz.-ú ingatlan   

   értékesítése Merucza Kálmán és felesége részére 
   35/2005.     A Hejő út 25. sz. alatt található, 112/5 hrsz. alatt   

   nyilvántartott ingatlan értékesítése Balogh Melinda   
   részére 

   36/2005.     A Hejőbába, Fő utca 15. sz. alatti önkormányzati   
lakás bérbeadása 2 hónap időtartamra Farkas József    
vállalkozó részére 

   37/2005.    Pályázat benyújtása a községi konyha külső   
  felújítására 

38/2005.    A Zrínyi Ilona Általános Iskola Kollektív       
  Szerződésének módosítása 

Május 25.  39/2005.    Polgármesteri tájékoztató elfogadása a 2005. I.   
  negyedévi lejárt határidejű Képviselő-testületi      
  határozatok végrehajtásáról 

   40/2005.      Hozzájárulás Emőd városnak a Tiszaújvárosi  
       Közoktatási Ellátási Körzetből való kiválásához 
   41/2005.     A Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója, Lázár   

  Mária részére pénzjutalom megállapítása 
Június 29.  42/2005.   A 2004-2005. tanévről szóló igazgatói beszámoló   

elfogadása; A tanulócsoportok és az óvodai csoportok     
számának meghatározása 

   43/2005.     Döntéshozatal intézményvezető kinevezésével   
  kapcsolatos szavazás módjáról  
 



 7

      44/2005.     Bakosné Árvai Tünde kinevezése a Zrínyi Ilona   
  Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda   
  intézményvezetőjévé 5 év időtartamra 

Augusztus 31.  45/2005.    Tájékoztató elfogadása a 2005-2006-os tanév   
  indításáról 

     46/2005.     A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos   
  Óvoda házirendje módosításának jóváhagyása 

     47/2005.    Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi   
 végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató   
 elfogadása 

     48/2005.    A „Hejőbába szennyvízberuházás és szennyvíztisztító   
telep építése” beruházáshoz kiegészítő állami  
céltámogatás pályázása és az önrész biztosítása  

     49/2005.    Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktátási   
Ösztöndíj pályázati rendszer 2005. évi fordulójához 

     50/2005.   A Hejőbába, Fő u. 33. sz. alatti önkormányzati lakás   
bérbeadása Nagy Attila egyéni vállalkozó részére 

     51/2005.   A hejőbábai 1018 hrsz. alatti 3125 m2 nagyságú   
  zártkert értékesítése Pók Zoltán részére 

    52/2005.    A hejőbábai 1055 hrsz. alatti 1439 m2 nagyságú   
zártkert értékesítése Laczai József részére 

Szeptember 28.  53/2005. A Körzeti Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló   
 beszámoló elfogadása 

    54/2005.    A tiszaújvárosi székhelyű Többcélú Kistérségi Társulás   
működéséről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadása 

    55/2005.    Döntéshozatal a tiszaújvárosi székhelyű Közoktatási  
Ellátási Körzet 2005. december 31. napjával történő 
megszüntetéséről 

    56/2005.    A 2005. II. negyedévi lejárt határidejű képviselő- 
testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
beszámoló elfogadása 

    57/2005.   20.000 Ft (Húszezer) összegű támogatás megállapítása   
az erdélyi árvízkárosultak javára 

    58/2005.    25.000 Ft(Huszonötezer) összegű támogatás   
megállapítása a hejőbábai református templom kerítésének 
felújításához  

    10/2005.    (IX.29.) sz. rendelet: A 2005. évi költségvetési rendelet   
módosítása 

    11/2005.    (IX. 29.) sz. rendelet: A Szociális ellátások helyi   
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

        
        Dudás Józsefné óvónő kiállítása az új óvodában                   Az új óvoda épülete madártávlatból 
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Információk a hejőbábai Művelődési Ház munkájáról 
 
A hejőbábai Művelődési Ház idén (2005-ben) kezdte meg működését újra. Az év első 
félévben (a régi malomépületben lévő művelődési ház belső felújítási munkái után) 
előkészületek folytak, programterv készült, a kaput pedig augusztusban nyitottuk meg.  
 
A nyár végén klub jelleggel kezdtük meg az üzemelést, a fiatalok szabadon bejöhettek 
társasjátékozni, kártyázni, filmet nézni, időnként teljesen megtelt a klubhelyiség, ám az iskola 
megkezdésével az elfoglalt diákok hirtelen eltűntek. 
 
Szeptember 2-án „nyárbúcsúztató” tini-discot rendeztünk 16 éves felső korhatárral. A körülbelül 
80 gyerek, tini, nagyon élvezte a d.j. N.G. által szolgáltatott bulit, a füstöt (na nem a 
cigarettafüstöt, hanem a füstgépből jövő illatos felhőt), de főleg a HABOT! A 22 óráig tartó 
zenés-táncos rendezvényt a kisebbek is jól bírták 
 
Előzetes faggatózásokból kiderült, igény lenne felnőttek körében (is) egy kis mozgásra, így 
szeptember 15-től, csütörtök délutánonként aerobik-órát indítottunk. Ám öt alkalom után a 
kezdetekben igen lelkes oktató szembesült a valóssággal: az aerobikot (jó esetben is) csupán 4-5 
ember igényelte annyira, hogy meg is jelenjen a délutáni időpontban, így érdeklődés hiányában ez 
a tevékenység megszűnt a művelődési házban.  
 
Szeptember 30-án a nagysikerű tini-disco mintájára, de 16 éves alsó korhatárral „felnőtt” discot 
rendeztünk. A hejőbábai Nagy Gabi (d.j. N.G.) mindent beleadott, még egy kis „laser-show”-val 
is meglepte a fiatalokat. Már azokat, akik ott voltak. Kereken 24 fő. Azt hiszem maradunk a tini-
disconál.  
 
Október 19-én a hejőbábai Pszichiátriai Betegotthon gondnoki találkozót szervezett a művelődési 
házban, melynek keretében az otthon lakói kulturális műsorral kedveskedtek. 
 
A köztársaság kikiáltásának 16. évfordulóján az iskola tanulói ünnepi műsort adtak elő a 
művelődési házban. 
 
Október 28-án (a művelődési házban) vendéglátással egybekötött Idősek-napi ünnepséget tartott 
a Hejőbába Község Önkormányzata, mely alkalmából a polgármester köszöntötte a vendégeket; 
műsorral kedveskedtek a helyi iskola tanulói és az óvodások, majd fellépett a tiszaújvárosi Kek 
Singers énekegyüttes. A környező településeken jól ismert költő és újságíró, Tomorszky Istvánné, 
saját versekből válogatott csokorral és a vendégekkel közös dalolással zárta a másfél órás 
rendezvényt, amit közel hatvan vendég tekintett meg.  
 
November 16-án a művelődési ház szervezésében a tiszateleki Pillangó Bábcsoport látogatta meg 
a hejőbábai óvodásokat második otthonukban. Az új óvodaépület aulájában közel 80 kicsi 
(köztük az iskola elsősei) kísérte bekiáltásaival az Ugribugri királykisasszony kalandjait. 
 
November 25-én Katalin-napi batyus bált szerveztünk élő zenével.  
 
És a tervek… 
A sikerre való tekintettel d.j. N.G. közreműködésével decemberben újra tini-discoval lepjük meg 
a 16 éven aluliakat, valamint szintén decemberre tervezzük a hejőbábai Sakk-kör beindítását. 

 

Nyerges Adrienn művelődésszervező 
 
Lapunk legközelebbi száma 2005. december  végén jelenik meg. 

Felelős kiadó: Juhász Barnabás. Szerkeszti: Juhászné Váradi Ilona, Farkasné Tóth Ildikó. 
Nyomda: Címer II. Kft. Felelős vezető Abkarovits Géza. 

Példányszám: 570 db. Terjeszti: a hejőbábai Polgármesteri Hivatal. 
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