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Tisztelt Hejőbábai Lakosok!  
Hölgyeim, Uraim! 

 
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hejőbába község minden lakóját az 
újesztendő küszöbén. Néhány gondolatot szeretnék Önökkel megosztani, amelyeket 
fontosnak tartok a 2006. év megkezdésekor. 
Lezártunk egy költségvetési évet. Sok-sok eseményt sorolhatnánk most fel. Az új óvoda 
épületének átadását, a művelődési ház belső felújítását, a tanácsadó és a gyermekjóléti 
szolgálat kialakítását, a polgármesteri hivatal belső korszerűsítését.  
Emlékezhetünk sikeres, látogatott rendezvényeinkre, ünnepségeinkre. Olyan tények ezek, 
amelyeket Önök jól ismernek. Bízom benne, hogy jó úton járunk a fejlődés irányába, de sok 
energiánkba és munkánkba fog kerülni, hogy további növekedést érjük el. Már a jelenlegi 
fejlődés megtartása is komoly feladatot ró a képviselő-testületünkre.  
Sikeres pályázataink ellenére sem rendelkezünk olyan külső forrással, hogy minden 
vágyunkat teljesíteni tudnánk. De megígérem Önöknek, hogy igyekszünk jó gazdái lenni 
településünknek.  
George Washington mondta: „Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni. De ha valamit 
megígértél, igyekezz tartani szavad.”  
Hejőbába Község Képviselő-testülete George Washington szavai szerint igyekszik végezni a 
munkáját. Ehhez kérjük a lakosság segítségét. Nincs semmi, ami olyan lendületet adhatna a 
képviselő-testület munkájához, mint az emberek együttműködése, támogatása, jó szava.  
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
Az újesztendőben legyen elhatározásunk, hogy együttműködünk, együtt cselekszünk 
mindnyájan a községben élők boldogulásáért.  
Tisztelettel kívánok Önöknek örömteli, békés, boldog újesztendőt, sikereket, jó egészséget.  
 
 
 
        Juhász Barnabás 

    polgármester 
 



 
 

 
 
2005. október 28-án együtt ünnepeltünk időseinkkel a művelődési házban. Kifejeztük 
nagyrabecsülésünket és szeretetünket azoknak az idős embereknek, akik elfogadták 
meghívásunkat. Természetesen gondoltunk azokra is, akik egészségi állapotuk vagy egyéb 
indokok miatt nem vehettek részt az ünnepségünkön. Ez alkalomból tisztelettel köszöntjük a 
község legidősebb lakóját, Demeter János bácsit, aki 1909-ben született.  
Az ünnepségünkön résztvevő legidősebb hölgy Tompa Barnabásné Gizike néni, a legidősebb 
úr pedig Molnár Lajos bácsi volt. Nekik a helyszínen gratuláltunk. A terített asztal mellett a 
jelenlévők meghitt hangulatban tapssal jutalmazták az óvodások és iskolások színvonalas 
műsorát. Az ünnepség végén közel 70 Hejőbábai idős együtt énekelte a nyugdíjas indulót. 
Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és minden hejőbábai idős embernek jó 
egészséget, örömteli boldog éveket kívánok a Képviselő-testület nevében is.  

Juhász Barnabás 
                polgármester 
 

 
 
Befejeződött a Körzeti Védőnői és a Körzeti Gyermekjóléti Szolgálatok elhelyezésére 
szolgáló épületrész átalakítása, korszerűsítése. Bekerülési költsége 3.189.000 Ft volt. A 
munkálatokat pályázat útján Farkas József hejőbábai vállalkozó végezte. A térségi feladatokat 
ellátó szolgálatok ezután már jó körülmények között végezhetik munkájukat. A védőnői 
szolgálat Hejőbába és Nemesbikk, a gyermekjóléti szolgálat pedig Hejőbába, Nemesbikk, 
Oszlár és Hejőkürt községekben lát el feladatot. 
 
 
Megkezdődött a Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása. Az első ütemben a 
tanácsterem és a polgármesteri iroda korszerűsítését végeztetjük el. A képviselő-testület 
pályázati eljárás útján Virág Gyula hejőbábai vállalkozót bízta meg a munkálatok 
elvégzésével, amelynek befejezési határideje 2005. december 30. A képviselő-testület a 2005. 
évi költségvetéséből 1.384.000 Ft-ot fordít a felújításra.  
 
 

EGYHÁZAK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 
A képviselő-testület az éves költségvetés lehetőségeihez mérten ebben az évben is támogatta a 
helyi egyházakat, alapítványokat. A római katolikus és a református egyház egyaránt 135.000 
Ft támogatásban részesült, amely segítséget nyújtott az egyházaknak feladataik 
megoldásához. A „Hejőbába Gyermekeiért” Alapítvány részére 100.000 Ft, a „Gyógyító 
Képzelet” Alapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatást nyújtottunk.  
 
 
Terveink szerint 2006-ban önkormányzatunk pénzbeli támogatást nyújt magántulajdonban 
lévő helyi tájház kialakítására. Az e célt szolgáló pályázatunk sikeres volt, a „TVK Rt. a 
Dél-borsodi Régióért” Alapítvány 240.000 Ft összegű támogatást szavazott meg részünkre. 
 
 
A képviselő-testület értékesíteni kívánja a régi óvoda épületét, a Bay kastélyt. Felújítása 30-
40 millió Ft-ot igényelne, ilyen összegű forrással önkormányzatunk nem rendelkezik. Az 
egyedüli megoldás az értékesítés, a hirdetést az interneten és a település honlapján 
(www.hejobaba.hu) is megjelentetjük.  
 
 

http://www.hejobaba.hu/


 
 
 
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerre 8 hejőbábai 
főiskolai, egyetemi hallgató nyújtotta be pályázatát. A képviselő-testület minden pályázatot 
anyagi támogatásban részesített. Eredménnyel azok a hallgatók pályázhattak, akiknek a 
családjukban az 1 főre jutó jövedelem a 60.000 Ft-ot nem haladta meg.  
 
 
A képviselő-testület a 183 fő 65 éven felüli idős állampolgár részére személyenként 3.000 
(háromezer) Ft összegű karácsonyi támogatást biztosított, 30 fő súlyos beteg, gondozásra 
szoruló lakos részére pedig 5.000 (ötezer) Ft összegű támogatást nyújtott.  
 
 

MINI-TELEHÁZ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 
2006. januártól Internet hozzáférést biztosítunk az Általános Iskola számítógépes 
szaktantermében az érdeklődők számára, óránként 100 Ft összegű használati díj megfizetése 
mellett. Érdeklődni és jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet az Általános Iskolában 
munkanapokon, Mihály Csabáné iskolatitkárnál. Tel:49/458-824 
 
A Hejőbábai Sportegyesület 2005. november 19-én tartotta évadzáró közgyűlését, amelyen 
Ruha István elnök beszámolt az egyesület munkájáról, az ifjúsági és a felnőtt labdarúgó 
csapat őszi helyezéséről, teljesítményéről. Mindkét együttes kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtva az ötödik helyen zárta az őszi bajnoki szezont.  
 
Felnőttek: 
   M GY D V GA  P 
5. Hejőbába  12 6 3 3 24:16  21 
 
Ifjúsági: 
   M GY D V GA  P 
5. Hejőbába  10 6 0 4 38:9  18 
 
 
A Hejőbábai Polgárőr Egyesület tagjai 2005. december 3-án autóbuszos kiránduláson vettek 
részt Egerben. A vármúzeum, a képtár és a vár kazamatái mellett látogatást tettek a 
bazilikába, majd a Szépasszonyvölgy egyik hangulatos pincéjében szerény vendéglátással 
fejezték be egri kirándulásukat. 
 
Korszerűsítettük, frissítettük a község internetes honlapját. 
Elérhetősége: www.hejobaba.hu 
Aki teheti, látogassa meg honlapunkat, amellyel kapcsolatban várjuk véleményeiket, 
javaslataikat, észrevételeiket személyesen, telefonon vagy akár a polgármesteri hivatal 
elektronikus (e-mail) címén: (hbabahiv@hu.inter.net). 
 
 
Petárdázás 
 
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X.1.) Korm. 
rendeletet a kormány 2005. XI. 08. napján elfogadott rendeletével módosította. A módosítás 
az eddigi szabályozás szigorítását jelenti, ezért 2005. november 24. napjától kiskorú és 
nagykorú magánszemély petárdát nem birtokolhat és értelemszerűen sem magán-, sem 
közterületen nem használhat. 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a fenti szabályozás szigorú betartására! 

 
 

http://www.hejobaba.hu/
mailto:hbabahiv@hu.inter.net)


 
 
 

 
 
A Képviselő-testület a fenti időszakban 3 ülést tartott és az alábbi határozatokat, rendeletet 
alkotta: 
 
Október 19.   59/2005. KT.  A Körzeti Védőnői és a Körzeti Gyermekjóléti   

Szolgálatok elhelyezésére szolgáló épületrész (a   
 régi orvosi lakás) átalakítására, korszerűsítésére  
 beérkezett vállalkozói árajánlatok elbírálása 

 
Október 26.   60/2005.    Az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2005. II.-  

III. negyedévi vizsgálati jelentésének megtárgyalása 
61/2005.   A képviselő-testület 2005. III. negyedévi lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról szóló polgármesteri 
tájékoztató elfogadása 

62/2005.   A Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki ebédel 
2006.” pályázatához önrész biztosítása 

12/2005.   (X.26.) sz. rendelet: Elektronikus ügyintézés az új 
közigazgatási hatósági eljárásban 

 
November 30. 63/2005.    A Zrínyi Ilona Általános Iskola Alapító   

okiratának módosítása 
     64/2005.     Az önkormányzat 2005. évi költségvetése I-III.   

negyedévi végrehajtásáról szóló polgármesteri 
tájékoztatás megvitatása 

     65/2005.     Az önkormányzat 2006. évi tervkoncepciójára   
vonatkozó polgármesteri javaslat elfogadása 

     66/2005.     Javaslat a régi óvodaépület (egykori Bay-  
kastély) értékesítésére 

     67/2005.     A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási   
Ösztöndíjpályázatra beérkezett hallgatói kérelmek 
elbírálása 

     68/2005.     A tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati   
Tűzoltóság támogatási kérelme  
gépjárműfecskendő vásárlás önrészének biztosításához 

69/2005.    A hejőbábai Római Katolikus Egyház támogatási 
kérelmének elbírálása 

70/2005.    A Településfejlesztési Terv koncepciójának elfogadása 
 
 
71/2005.    Döntéshozatal a művelődésszervező további 

alkalmazásáról és a művelődési ház 2006. évi 
működtetéséről 

1/2005.    (XI.30) zárt ülésen hozott határozat: A polgármester 
határozatára érkezett fellebbezés elbírálása 

 
 
 



 
 
Bizottsági munka 
 
Az önkormányzat bizottságai részben a munkatervük, részben a képviselő-
testület elé kerülő napirendek alapján végezték 2005. évi munkájukat az elnökök 
vezetésével. Javaslataikkal, észrevételeikkel, az egyes döntések előkészítésével 
nagymértékben segítették a képviselő-testület munkáját. 
Az Oktatási, Kulturális- és Sport Bizottság 11 alkalommal, a Pénzügyi Bizottság 
és az Ügyrendi Bizottság 10 alkalommal, a Tulajdonosi, Községüzemeltetési- és 
Településfejlesztési Bizottság pedig 7-szer ülésezett. 
 
 
 

 
 
 
A képviselő-testület a 2005. november 30-i ülésén fogadta el a 2006. évi költségvetési 
irányelveket. Ennek kidolgozásakor számításba vettük a bevételi lehetőségeinket, valamint az 
ellátandó feladatainkat (intézmények működtetése, szociális feladatok ellátása, beruházások, 
felújítások tervezése, stb.). A legfontosabb megvalósítandó beruházásnak a település 
csatornázását tekintjük, az erre irányuló pályázatot 2006. februárjában benyújtjuk a 
Belügyminisztériumba. Tervezzük többek között a községi konyha és a Művelődési Ház külső 
felújítását és a községi temető kerítésének megépítését. 
Költségvetési forrásaink a 2005. évihez képest összességében csak 2%-kal nőnek, így a 2006-
os költségvetésünket eleve 15 millió Ft-os hiánnyal tudjuk tervezni. A normatív támogatások 
csak részben nyújtanak fedezetet az önkormányzat által kötelezően és önként vállaltan 
ellátandó feladatokhoz. A központi költségvetés 6%-os bérnövekedéssel számol a 
közszférában. Dologi jellegű kiadásokhoz a 2005. évi előirányzathoz viszonyítva az infláció 
2,1%-os vélelmezett mértékének megfelelő támogatásban részesülhetünk, de ez az 
áremelkedések kompenzálására előreláthatólag nem lesz elegendő. Az önkormányzat 
működőképességének megőrzésére a Belügyminisztérium által nyújtandó kiegészítő 
támogatásra (ún. ÖNHIKI) a jövő évben is pályázatot lesz kénytelen benyújtani a képviselő-
testület. Az önkormányzat bevételi forrásainak összege pontosan még nem ismert, a 
rendelkezésünkre álló számok csak keretszámok, véglegesen csak a költségvetési törvény 
elfogadásával alakulnak ki. Számolnunk kell azonban azzal, hogy az állami normatívák, 
támogatások reálértékben helyi szinten nem növekednek, így egyre nehezebben biztosítható 
az önkormányzati feladatellátás. 
A tervezett szennyvízberuházással együtt az önkormányzat várható bevétele 2006. évben 
összesen 433.683.000 Ft, a fejlesztésekre és a működésre fordítható összeg pedig 
448.727.000 Ft. Költségvetésünk forráshiánya 15.044.000 Ft lesz.  
 
 
        Juhász Barnabás 
          polgármester 
 



 
 

 
 
 

Az advent, a karácsonyi várakozás jegyében teltek iskolánk napjai legutolsó 
híradásunk óta. Megszépültek, karácsonyi díszbe öltöztek tantermeink, a közösségi élet 
terei. 

 
December első hét végéjén (december 02.-án) meglátogatta tanítványainkat a Mikulás, 

krampuszai kíséretében. Minden osztályközösség Mikulás klub délutánon, majd az iskolai 
táncos-zenés rendezvényen talált hasznos időtöltést. 

 

    
 
December 06-ára Mikulás futást terveztünk, azonban az időjárás nem kedvezett, 

hiszen egész nap szakadt az eső. A megmérettetést diákjaink nagy lelkesedéssel várták, így a 
futást, - amely kb. 1200m távolság lefutását jelentette, - egy későbbi időpontban december 
13.-án rendeztük meg. A sport megmozduláson 120 tanulónk vett részt. A lebonyolításban, a 
helyszín biztosításában segítségünkre voltak a polgárőrök és a rendőrök. Segítségüket 
köszönjük! 

        
 

A következő tanulók bizonyultak a sporteseményen a legeredményesebbnek: 
 1.- 2. évfolyam  3.- 4. évfolyam 
 Fiúk: - I. hely: Takács János Fiúk:-I. hely: Kiss Máté 
  - II. hely: Ferencz Szilárd -II.hely:Kállai Béla 
  - III. hely: Balogh Miklós -III.hely:Ragályi Zsolt 
 Leányok:  Leányok: 
 - I hely: Ruszó Noémi -I.hely:Babróczki Szimonetta 

- II. hely: Fekete Flóra - II. hely: Dardos Enikő 
- III. hely: Tarjányi Dóra - III. hely:Nótár Csilla 

 5.- 6 évfolyam  7.- 8. évfolyam 
  



 
 
 
 
 Fiúk: - I. hely: Kópis Richárd Fiúk:-I. hely: Lengyel Norbert 
  - II. hely: Jónás Péter -II.hely:Hajdú Dávid 
  - III. hely: Babróczki R. -III.hely:Borai Dávid 
 Leányok:  Leányok: 
 - I hely: Knecht Tünde -I.hely:Szendrei Szabina 

- II. hely: Csoma Klára - II. hely: Váradi Jolán 
- III. hely: Mezei Dóra - III. hely: Csoma Krisztina 

 
Az iskolánkban működő Beszterczey Alapfokú Művészeti Iskola modern 

tánccsoportja december 12-én este Tiszaújvárosban, az ünnepi díszbe öltöztetett 
Városháztéren a „Mikulástól Karácsonyig” rendezvénysorozaton lépett fel. 11 iskolás és 2 
óvodás képviselte a tánccsoportot. 
 

      
 

A Karácsonyi Zenei Hangversenykörút idei állomása a sajószögedi Kölcsey Ferenc 
Körzeti Általános és Zeneiskola. Növendékeink közül az énekkarosok, valamint Kozák Anita 
altfurulyán, Mezei Zoltán, Horváth Evelin, Kállai Anett zongorán adott számot tudásáról. 

 
A” Gyermekétkeztetési Alapítvány XI. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldő Akció”- 

jára iskolánk pedagógusai sikeres pályázatot nyújtottak be, így december 16.-án délután 70 db 
ajándékcsomag átadására nyílt lehetőségünk az intézményben. Reméljük, legalább akkora 
örömöt szereztünk a gyermekek számára, amilyen jó szándék, segíteni akarás vezérelt 
bennünket a pályázat megírása során./ Az Alapítvány a személyi jövedelemadók 1% nak 
odaítéléséből finanszírozza a csomagküldési akciót/ 

 
Az év utolsó tanítási napján december 21.-én közösen ünnepel a tanulóifjúság meghitt 

karácsonyi hangulatban a Fenyőünnepségen. Az első-harmadik osztályosok, 
moderntáncosok, néptáncosok, énekkarosok együtt varázsolnak békés világot mindazok 
számára, akik megtisztelnek Bennünket jelenlétükkel. 

 
Elkészült iskolánk diákújságjának, a „Képtelen Krónika Képekben” legújabb száma. 

Létrehozásában Fodor Kristóf, Kozák Anita, Tarjányi Boglárka és Homa Ágnes tanárnő 
működtek közre. 

 
Hagyományteremtő próbálkozásunk eredményeként szülők és nevelők számára közös 

színházlátogatással zárjuk az idei esztendőt december 30.-án. A miskolci Nemzeti 
Színházban a Csárdáskirálynő című előadást tekintjük meg. 

Bakosné Árvai Tünde 
                                                   Igazgató 



 
 

ÚJESZTENDEI KÖSZÖNTŐ 
ÍRTA: HERBÁK ISTVÁN 

 
Csendes évet, békességet,  
otthonokba melegséget.  
Tele erszényt a zsebekbe, 
hitet reményt a szívekbe.  
 
Barátságot mindenkivel, 
szép házakat kis kertekkel 
Kedvet hozó szép napokat, 
örömteli vígságokat. 
 
Boldog apákat, anyákat, 
hű fiúkat, szép lánykákat, 
nagyapákat, nagymamákat, 
élénk, fürge unokákat. 
 
Elérhető életteret, 
segítőkész embereket 

Bőséges és gazdag termést, 
sok vásárlót, kevés ügyfélt! 
 
Betegségtől mentes évet, 
Sikereket, egészséget. 
Szeretetet, melegséget, 
nyugalmat és csendességet. 
 
Értelmes jó döntéseket,  
gondtól mentes embereket. 
Erőt, derűt, bizakodást, 
tevékenységünkre áldást! 
 
Bízzunk hitünkbe, lelkünkbe, 
egy jobb évnek eljöttébe. 
Legyen minden napunk éke, 
amit meg is tettünk érte! 

 

 
 

 
 
Helyesbítés 
 
A 2005. évi 2. számból tévesen kimaradt a keresztrejtvény pályázat egyik nyertesének neve. 
Az 5. szerencsés nyertes megfejtő Poros Péter Hejőbába, Széchenyi u. 13. szám alatti lakos 
volt, részére a nyereménykönyvet átadtuk. A hibáért elnézést kérünk! 
 
Lapunk legközelebbi száma 2006. márciusában 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. 

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	EGYHÁZAK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 
	MINI-TELEHÁZ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
	Petárdázás 

	Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a fenti szabályozás szigorú betartására! 
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