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ÚJ ÉV, 2022! 
Tisztelt Tiszabői lakosok! 

Noha már január 1-én rég túl vagyunk, szerettem 
volna Boldog Újévet kívánni mindenkinek!  
2021.  még mindig korlátozott volt a vírus miatt, 
mégis megtaláltuk napjainkban a szép perceket.  
Most, 2022-ben a háború az, ami miatt kicsit 
aggódhattunk. Amit tehetünk az nem más, mint 
segíteni balsorsú szomszéd országunk lakóinak, akik 
nálunk lelnek menedéket. 
 Idén kívánok mindenkinek sok sikert a céljaihoz, 
pozitivitást a meglátásaihoz, embertársaihoz és 
megértést minden nehézséghez! 

 
Sikerekben gazdag boldog újévet kívánok 

magam és önkormányzatunk nevében 
minden Tiszabői lakosnak! 

                           
                               Bruna László polgármester 

 

 „Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság 

és komolyság, bánat és öröm találkozója a 
szilveszteri “tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, 
mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi 
bennünk.”                             
                                                    Pilinszky János    
   

 

I.évf. 1. szám 2022. jan-feb-márc-ápr Tiszabő Önkormányzatának kiadványa 
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5/2022. (I.13.) Biró Zoltán érintettségének bejelentéséről 
Kt. határozata 
6/2022. (I.13) Biró Zoltán szavazásból történő kizárásáról 
Kt. határozata 
7/2022. (I.13) Biró Zoltán társadalami megbízatású 
alpolgármester illetményének és költség- 
Kt. határozata térítésének megállapításáról 
8/2022. (I.13) Domány István érintettségének bejelentéséről 
Kt. határozata 
9/2022. (I.13) Domány István szavazásból történő 
kizárásáról 
Kt. határozata 
10/2022. (I.13) Domány István társadalami megbízatású 
alpolgármester illetményének és 
Kt. határozata költségtérítésének megállapításáról 
11/2022. (I.13) Bruna László polgármester 2022. évi 
szabadságolási ütemtervéről 
Kt. határozata 
12/2022. (I.13) Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2022. évi 
Kt. határozata munkatervéről 
13/2022. (I.13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról 
Kt. határozata 
1/2022. (I.13) A helyi közművelődési feladatokról 
ÖR. rendelete 
2/2022. (I.13) A településkép védelméről 
ÖR. rendelete 
3/2022. (I.13) a közszolgálati tisztviselők 2022. évi 
illetményalapjáról 
ÖR. rendelete 
14/2022. (I.13) TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1 kódszámú, „Élhető 
települések” című pályázat 
Kt. határozata kapcsán az 5232 Tiszabő, 415. helyrajzi 
számú ingatlan elbontásáról 
15/2022. (I.13) 2022. évi szociális tűzifa kiosztásáról 
Kt. határozata 
16/2022. (I.13) Rendkívüli Önkormányzati Támogatás 
igényléséről 
Kt. határozata 
17/2022. (I.13) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása pályázaton történő 
Kt. határozata indulásról 
18/2022. (I.13) Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati járdaépítés/ 
Kt. határozata felújítás támogatása” pályázatról 
19/2022. (I.13) Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Kommunális eszköz 
Kt. határozata beszerzése” pályázatról 
20/2022. (I. 13) Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő 
Kt. határozata ingatlanok fejlesztése” pályázatról 

 

Tiszabő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 
2022. január 11-i jegyzőkönyvéhez 
1/2022. (I.11) Tiszabő Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rnö. határozata 2022. január 11-i ülésének napirendi 
pontjainak elfogadására 
2/2022. (I.11) a 2022. évi munkatervről 
Rnö. határozata 
3/2022. (I.11) Hiánypótlás benyújtásáról 
Rnö. határozata Tiszabő Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2022. február 22-i jegyzőkönyvéhez 
4/2022. (II.22) Tiszabő Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rnö. határozata 2022. február 22-i ülésének napirendi 
pontjainak elfogadására 
5/2022. (II.22) Tiszabő Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
saját bevételeinek és a 
Rnö. határozata Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható 
összegéről 
6/2022. (II.22) Tiszabő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 
Rnö. határozata 
7/2022. (II.22) Tiszabő Községi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás 
Rnö. határozata felülvizsgálatáról 
8/2022. (II.22) Húsvéti Csomag osztásáról 
Rnö. határozat 
9/2022. (II.22) Tüzelőanyag osztása a rászorultak részére 
Rnö. határozat 
10/2022. (II.22) 1848/49-es szabadságharc és forradalomról 
való megemlékezésről 
Rnö. határozat 
Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. január 13-i ülésének jegyzőkönyvéhez 
1/2022. (I.13) 2022. január 13-i ülés napirendjeinek 
elfogadására 
Kt. határozata 
2/2022. (I.13) Bruna László polgármester érintettségének 
bejelentéséről 
Kt. határozata 
3/2022. (I.13) Bruna László polgármester szavazásból 
történő kizárásáról 
Kt. határozata 
4/2022. (I.13) Bruna László polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításá- 
Kt. határozata  
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Tiszabő a múltban 
Tiszabő az Alföldön, a megye középső részén, a 
Tisza bal partján fekszik. A Tisza- előtag a folyóra 
utal. A -bő utótag pedig török eredetű, 
nemzetségfő a jelentése. A település környékén 
mindössze egy bronzkori leletet találtak, mivel 
még nem folytattak nagyobb léptékű ásatásokat.  

Az Árpád-kori eredetű falut a honfoglalás után 
egy segédnép, feltehetően a török nyelvű, 
Kazáriából kivált kabarok (kavarok) lakták. Első 
írásos említése 1077-ből származik Bek, illetve 
Begh alakban, ami török eredetű szó és 
nemzetségfőt jelent. Ez a név is megerősíti, hogy 
a török nyelvű kabarok lakták a területet a 
honfoglalástól kezdődően.  

1257-ben IV. Béla király adománylevele „terra 
nomine Ben juxta Titiam” formában említette 
szaraczénok birtokaként (quae quidem antea per 
Saracenos possidebatur), mely a tatárjárás alatt 
elpusztult, és IV. Béla király a birtokot ekkor a 
Dem nemből (de genere Dem) származó Péternek, 
Demeternek, Miklósnak, Chepannak, Istvánnak és 
rokonaiknak adományozta.  

Az 1332–1337-es pápai tizedjegyzékben is 
szerepel, mint a Kemeji Főesperesség települése. 
A középkor folyamán jelentős szerepet játszott 
tiszai réve.  

1411-ben Kántor Mihály, Imre és István „tisza-
beői nemesek” voltak birtokosai.  

A 16. században ismét elpusztult, és csak a 18. 
században települt újra. Birtokosai a Koháry 
család mellett a gróf Károlyi, az Almássy, 
Hodossy és a Haller családok.  

  
Tiszabő kezdettől fogva földesúri hatalom alatt állt. 
Általában több földesuruk is volt, sőt a későbbiekben 
további birtokrészekre is osztották a falut. A birtokos 
nemesek mellett voltak taxafizető kisebb nemesek is, 
ez az 5–6 család a jobbágyokhoz hasonló viszonyok 
között élt. 
 Az 1300-as években már pápai tizedjegyzékben 
említették a falu plébániáját. Az 1571. évi török 
defterben is szerepelt temploma. Ezután egyházi 
jogállását elvesztette és csak 1738-ban önállósult 
újra egyháza. Ekkortól vezetik anyakönyveit is. 
                                          

                                                Sebestény István 
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  Interjú 

Mága Anasztázia,  
angol tanárnő  

 
Miért döntöttél úgy, hogy tanárnő leszel? 

- Szeretem a gyerekeket, szeretek velük foglalkozni, 
játszani és tanítani őket, ezért sem volt kérdés 
számomra, hogy a közgazdász diploma mellett egy 
tanárit is elvégezzek. Jól érzem magam a 
kisdiákok/diákok körében. 

Mióta dolgozol pedagógusként? 

- 2021 szeptemberében, az iskolai év elején kezdtem el dolgozni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Általános Iskola intézményében. 

Hogyan tanultál meg angolul ilyen szinten, hogy tudd is tanítani? 

- Az iskolába, ahova jártam nagyon sokat kértek, nem csak angolból. Minden órára rengeteget kellett 
tanulnom, szódolgozatot írtunk az összes alkalommal. Emiatt sikerült így megtanulnom angolul, 
hogy tanítani is tudjam. Az általános iskola olyannyira felkészített, hogy a gimnáziumi és az 
egyetemi szakmai angol órákra már egyáltalán nem kellett új dolgot megtanulnom. Folyamatosan 
fejlesztem az angoltudásom, hiszen angol szép irodalmi regényeket is olvasok. 

Milyen tapasztalataid vannak a diákok és a szülők részéről? 

- Nehéz kérdés, mivel vannak nehezebben és könnyebben kezelhető gyerekek, mindegyikkel külön 
bánásmódot kell alkalmaznom. Egyszerűbb és bonyolultabb esetek is vannak, de mivel úgy vagyok 
vele, hogy nincs rossz gyerek, csak a környezetük formálja őket, ezért minden percét élvezem a 
tanításukban, jó irányba terelésükben. Meg kell őket érteni. A szülők nagy részben megértőek és 
segítőkészek bármilyen problémáról legyen is szó. 

Milyen érzés, hogy régen te ültél az iskolapadban, most pedig a tanári asztalhoz ülsz? 

- Kisiskolás korom óta jó tanuló voltam, sőt nagyon szerettem tanulni és az iskolát is. Alsó tagozatos 
koromban gyakran játszottunk "tanáros" játékot, tehát tudat alatt én már készültem erre a feladatra.  

Mik a céljaid a jövőre nézve? 

- Céljaim konkrétan nincsenek, csupán annyi, hogy minden gyereken megpróbálok segíteni, ez 
történhet mentálisan vagy lelkileg és a tanulásuk szempontjából is. Ha már miattam egy apró dolgot 
másképpen lát, pozitívan közelíti meg az egy fél siker, és ha képes vagyok rá hatni, nekem és neki is 
egy győzelem.                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                             Interjút készítette: Bruna Szandra  
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Óvodák 
Az óvodákban már a készülődést is nagyon 

élvezték a gyerekek, mindenki segítőkész volt, 

feldíszítettük szépen az óvodákat. Az óvónők 

előkészültek az édességekkel, sós harapnivalókkal, 

üdítőkkel. 

 

 A csöppségek beöltöztek kedvenc karakterükbe, 

amit be is tudtak mutatni egymásnak. Hamarosan 

versenyekre került sor, mint például az evő 

verseny, tojás verseny, lufi fújó verseny. Aki 

hamarabb végzett a habevéssel, a lufi felfújásával, 

az ivással, az nyert. Táncoltak, játszottak. 

 

ITT A 
FARSANG, 

ÁLL A BÁL! 

Iskola 
Mindenki egyesével megmutatta a jelmezét, 

elmondta minek/kinek öltözött be. Székfoglaló 

játékot és további dráma játékokat játszottak a 

gyerekek közösen. Zenés feladatokat kaptak a 

kicsik, táncolhattak, bulizhattak, falatozhattak.  

 

Kaptak a gyerekek chipset, üdítőt és mindenféle 

nyalánkságot. A bulit egy közös beszélgetéssel 

zárták, mindenki elmondta, hogy érezte magát.   
Meg uzsonnáztak, majd jó hétvégét kívánva a 

szülők kegyeire bocsátották a tanárok a 

kisdiákokat. 
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Recept,  
egy lakostól 

Farsangi fánk 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

       Elkészítés:   

1. 1 dl langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztőt, beletesszük a cukrot és hagyjuk, hogy felfusson.  

Közben a lisztet átszitáljuk egy tálba. 

2. Amikor felfutott, beleöntjük az átszitált lisztbe, hozzáadjuk az 5 tojássárgáját, cukrot, sütőport, pici sót, 

majd a tejet, amennyit felvesz. 

3. Átdolgozzuk a tésztát, amikor már jó hólyagos, meleg helyen kelesszük. Ezt összesen háromszor 

tegyük meg. 

4. Harmadik kelesztés után kb. 2 centisre nyújtjuk a tésztát. 

5. A kiszaggatott fánkokat még hagyjuk kelni minimum 15 percig. 

6. Kb. 1 l olajban kezdjük el sütni, először fedő alatt, megfordítás után már nem szükséges lefedni.  

Az az oldala legyen alul az olajban, amelyikre a lyukat vájtuk. 

7. Porcukorral meghintjük, baracklekvárral tálaljuk. 

                                                                                                                               

 

     

 

ÉRDEKESSÉG 
 
A ma ismert fánkot egyes források szerint egy 
bécsi Krapfen nevű pék könnyen idegállapotba 
kerülő feleségének, Cecíliának köszönhetjük, aki 
véletlenül, dühében készítette el az első Krapfent, 
azaz amit mi lyuk nélküli fánkként ismerünk. 
Mivel a pékségben finom kenyereket sütöttek, 
mindig végeláthatatlan sor állt az üzlet előtt, 
azonban az emberek egyre türelmetlenebbek 
lettek. Egy napon az asszony megelégelte a 
tolongást, dühében kiszakított egy tenyérnyi 
darabot a kenyértésztából, és a várakozók közé 
akarta hajítani, az azonban egy zsírral teli 
lábasban kötött ki, és elkészült az első bécsi fánk. 
 

  Hozzávalók: 

 1 kg liszt 
 5 db tojássárgája 
 0,5 l tej 
 1 cs sütőpor 
 3 ek cukor 
 csipetnyi só 
 1 l olaj 

  Futtatás: 

 1 ek cukor 
 5 dkg élesztő 
 1 dl tej 

 

id. Farkas Barnabásné 
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Ünnepek, események 

 

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! – 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 

Anyák napi műsor 
lesz az óvodában. 
Sorba állunk szépen 
ünneplő ruhában. 
Szavalunk sok verset 
most jönnek a dalok, 
felkészültünk mi is, 
akárcsak a nagyok! 
Édesanyát látom, 
ott ül a sor szélén, 
mosolyogva tapsol 
műsorunknak végén. 
Kicsordul a könnye, 
elszorul a torka, 
tudom, mire gondol, 
pedig nem is mondja. 
Arra gondol, érzem, 
milyen ügyes voltam, 
életébe mennyi 
boldogságot hoztam! 
Nem szólok egy szót sem, 
átölelem inkább, 
így kívánok némán 
boldog anyák 
napját!                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1848. március 15-én – az európai 
forradalmi hullám részeként – Pest-
Budán is kitört és vér nélkül győzött a 
forradalom a nemzeti szuverenitás és a 
polgári átalakulás jelszavaival 
(„egyenlőség, szabadság, testvériség”).  

Megszületett a modern parlamentáris 
Magyarország, és megkezdődött a 
szabadságharchoz vezető folyamat, 
amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és az 
alkotmányos berendezkedés kivívása 
volt. 

Húsvétra gondolva nagyon sok minden 
eszünkbe jut. A tavasz, a feltámadás, a 
barka, a tavaszi szünet, a 40 napos böjt 
vége, a finom sonka és a kalács, a piros 
tojás, a locsolók, a hosszúhétvége. Ünnep 
ez a javából, amire minden évben, minden 
lányka és asszony együtt a konyhában 
készül. Számon tartjuk az időpontját, 
tervezgetjük a családi programokat, és írjuk 
a bevásárló listát a húsvéti menühöz. 

Húsvét: 2022. 04. 17-18. 

Március 8. 

Boldog Nőnapot 
kívánok minden 

kedves Hölgynek! 

Köszönjük, amit értünk 
tesztek! 

”Kék erdőben jártam,  
Zöld ibolyát láttam,  

Felfordult a világ velem,  
De azért még jó a kedvem,  
Kölnivizem nagyon csodás,  

Ide veled piros tojás!  
Szabad-e locsolkodni?”

Anyák napja: 2022.  május 1. 

 Bartos Erika 
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Fegyverneken 
meghirdetett 
nyereményjátékra 
egészen 2022. 
december 8.-ig van 
lehetősége arra, 
hogy beküldje a 
kihalászott 
zsákmányairól 
készült fotókat, és a 
további 
információkat.  

A magyar költészet napját Magyarországon 
1964 óta április 11-én, József Attila 
születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és 
versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 
A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők 
versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, 
vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a 
költeményeket. 

 

A Magyar Költészet napja, április 11. 
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ORVOSI RENDELÉS 

DR. VASZILY EDIT 

 
                Hétfő:  8:00-12:00 
                Kedd:  9:30-13:00   
                Szerda:  8:00-12:00 
                Csütörtök: 9:30-13:00 
                Péntek:  8:00-12:00 
 

Terhes tanácsadás: 

Kedd:   8:00-9:00 
Csütörtök: 8:00-9:00 

 
 

Rendelő telefonszáma: 06-56/337-005 
 
Rendelési időn kívül az ügyeleti ellátás: 
Sol Oriens Egyészségügy 

Címe: Törökszentmiklós, Táncsics Mihály út 17. 
Telefonszám: 06-56/333-105 

 

GYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁS 

 

Kedd:  8:00-13:00 
Csütörtök: 8:00-13:00 

 
A HÉT TÖBBI NAPJÁN ZÁRVA TART!  

   

Épül a bölcsőde!  

Hamarosan a kis csemeték is tudnak tanulni, játszani a most 
épülő bölcsödében. A szülők pedig nyugodtan tudnak munkába 
menni vagy esetleg elvégezni az otthoni teendőket. 

 

2022. évi tervezett véradások Fegyverneken: 

 2022. április 21. –  9:00-15:00 

 2022. július 21. – 9:00-15:00 

 2022. október 20. – 9:00-15:00  

Adj vért, életet adsz! 

 

A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal             
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai 

- Általános irodai adminisztrátor (Karcag), 
- Bolti eladó (Kisújszállás), 
- Biztosítási ügynök, ügyintéző (Karcag), 
- Könyvelő (Berekfürdő), 
- Gyermekfelügyelő (Kunmadaras), 
- Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás), 
- Tetőfedő (Karcag), 
- Traktorvezető (Karcag), 
- Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás), 
- Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag), 
- Postaforgalmi helyettes (Karcag), 
- Betanított kézbesítő (Karcag). 

 
 Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, személyesen, telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben 
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.  
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/ 
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Horoszkópok általános jellemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Tűz jegyek                                           Föld jegyek                                              Levegő jegyek                                             Víz jegyek 
 
Kos: Március 21.- Április 20.  Bika: Április 21.- Május 21.              Ikrek: Május 22.- Június 21.       Rák: Június 22.- Július 22.                                                                        
Oroszlán: Július 23.- Augusztus 23. Szűz: Augusztus 24.- Szeptember 22.      Mérleg: Szeptember 23. - Október 23.  Skorpió: Október 24.- November 22.                                  
Nyilas: November 23.- December 21. Bak: December 22.- Január 20.              Vízöntő: Január 21.- Február 19.       Halak: Február 20.- Március 20. 

  

Kos : Fejjel megy a falnak, vagyis 
mindig célratörő, mert kimeríthetetlen 
energiák szunnyadnak benne. Csak a 
jövő érdekli, sohasem tekint vissza, 
igazi vezér típus, aki tömegeket képes 
maga mellé állítani céljai érdekében, 
ugyanakkor naiv és nem képes 
ellenállni a hízelgőknek, akik folyton 
körül veszik. Nehezen viseli a bírálatot, 
és könnyen haragra gerjed, ám fejlett 
erotikájú szerető és remek sportoló. 

Bika : A realitások embere, az anyagi 
világé, ezért semmi sem érdekli jobban, 
mint a megszerezhető javak, a vagyon, 
az élvezetek. Rajong a természetért, és 
amit egyszer megszeretett, soha többé 
nem hagyja el. Nehezen viseli a 
változásokat, önnön szokásainak rabja, 
nyíltszívű, a végsőkig becsületes, és 
gyűlöli a hazugságot. Otthon- és 
családszerető, tehetsége leginkább a 
zeneművészetben nyilvánul meg. 

Ikrek: Kifelé forduló, mozgékony és 
intellektuális, életét kettősség jellemzi, 
szerteágazó érdeklődésű, ezért egy 
kicsit felületes is, kiváló szónok, jártas a 
művészetekben, szellemes, tapintatos, 
de kissé különc és lobbanékony, 
szívesen ígérget, hogy hamar 
elfeledkezzen az ígéreteiről. Remek 
üzleti érzékkel rendelkező ember, aki 
sikeres a szerelemben is, és imádja a 
futó kalandokat. 

Rák: Érzékeny és kifinomult lélek, 
teljesen nyitott a világra, de ha 
megbántják, riadtan vonul vissza a 
páncélja mögé. Szeretete erős, hajlamos 
az önfeláldozásra is, hisz a 
megérzéseiben, amelyek rendszerint 
helyesek. Ha csalódik a valóságban, a 
képzelet világába menekül. Szerény és 
gyűjtögető típus, a leghűségesebb, 
legodaadóbb barát. Nehezen lesz 
szerelmes, ám mélyek az érzései. 

Oroszlán: Büszke, fejedelmi jellem, 
uralkodni vágyása űzi-hajtja előre, ezért 
hajlamos az önzésre, ugyanakkor 
hatalmas szeretet lakozik benne. 
Semmit sem gyűlöl jobban, mint 
másodiknak lenni, de ha megszerzi a 
hatalmat, nem él vissza vele, jóságos, 
nagyvonalú és hiú, ezért kedvességgel 
mindent el lehet nála érni, a vakmerő 
harcos és a bájos, játékos gyermek 
egyszerre fér meg benne. 

Szűz: Éles logikájú, gyors 
felfogóképességű és kitartó. 
Emlékezőtehetsége rendkívüli, 
figyelme mindenre kiterjedő, kínosan 
rendszerető, nemcsak maga körül, 
hanem a lelkében is rendet tart. 
Szellemes, ezért ő a társaság 
fénypontja. Kiváló az üzleti érzéke, 
szigorú mind önmagával, mind 
másokkal szemben. Rideg célszerűsége 
ellenére a család a mindene. 

Mérleg:  Egyensúlyra törekvő, 
konfliktuskerülő, büszke, öntudatos, 
önzetlen és igazságos, kényelmes, 
halogató, békességre törekvő, művészi 
érzékkel megáldott, zenekedvelő, 
remek színészi adottságai vannak, jó a 
kézügyessége. Családszerető, heves 
vérmérsékletű, gyorsan megbocsátó, 
érzelmi ember, aki rajong a 
szabadságért, gyengéd és kedves 
szerető, bár nem feltétlenül hűséges. 

Skorpió: Fő jellemvonása a 
megközelíthetetlenség, az állhatatosság, 
a kitartó makacsság. Kiváló értelmi 
képességét céljai mindenáron való 
megvalósítására mozgósítja. Anyagias, 
a pénz természetes és nélkülözhetetlen 
eleme az életének. Önfegyelme 
határtalan, bátor, kitartó, lobbanékony 
természet. Uralkodni vágyik, és a 
képességei is megvannak hozzá. Igazi 
érzelmeit titok övezi. 

Nyilas: Őszinte, nyílt, de 
kiszámíthatatlan. Meglepő 
cselekedetekkel, hirtelen fellángoló 
szenvedéllyel, intellektuális 
kalandokkal tarkított életet él. 
Képzelőereje kivételes és nagyon erős. 
Jószívű, segítőkész, tökéletességre 
törekvő, aki sohasem találja meg a 
helyét, ezért mindig máshová vágyik, 
mint ahol van. Élete a szabadság 
szüntelen keresése. 

Bak: Örök tervező, építő, ezért 
körültekintő és előrelátó is. Halatlan 
becsvágya hajtja előre, és nem riad 
vissza semmilyen eszköz használatától 
céljai érdekében. Haragtartó és 
bosszúvágyó, nehezen bocsát meg. 
Kitűnő szervező és diplomata, 
emlékezőtehetsége ragyogó, igazi 
gondolkodó. Függetlenségét minden 
körülmények között megőrzi, 
megvesztegethetetlen, és egész életében 
szívósan halad a céljai felé. 

Vízöntő: Különc vagy lángész, de 
mindenképpen rendkívüli személyiség. 
Akadályt nem ismerő, nagyra törő 
típus, erős akaratú, állhatatos és 
idealista. Szellemi függetlenségén 
féltőn őrködő, a művészetek és a 
tudományok terén otthonosan mozgó, 
állandóan újító, reformáló 
természetével sok hívet szerez. 
Humánus gondolkodású, szociális 
érzékenysége fejlett. Álarcot visel, és 
csak kevesen látnak mögé. 

Halak: A Halak jegyében született 
ember zárkózott, szűkszavú, gyakran 
lemondó, a küzdelmeket kerülő, 
idealista és befelé forduló, aki 
álomvilágban él, ugyanakkor 
mérhetetlen emberszeretet lakik benne, 
kiemelkedő adottságai vannak a 
zenéhez, a tánchoz és a színészethez, 
különlegesen érzékeny lélek, erős 
vonzódással a misztikum iránt. Kitűnő 
az ízlése, és a szerelemben képes a 
teljes feloldódásra. 
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Kapcsolat 
 
Polgármesteri Hivatal: hivatal@tiszabo.t-online.hu 
 
Bruna László polgármester: 
 polgarmester@tiszabo.t-online.hu 
 
Dr. Gaszparjan Karen  h. jegyző: 
 jegyzo@tiszabo.t-online.hu 
 
Gazdasági vezető, Süvegesné Bakondi Mária:  
konyveles@tiszabo.t-online.hu  
 
Szociális ügyintéző, Iványi János Andrásné: 
szocial@tiszabo.t-online.hu 
 
Titkárság, Keszthelyi Anita:  
titkarsag@tiszabo.t-online.hu 
 
Pénzügy, Káldi Róbertné: penzugy@tiszabo.t-online.hu 
 
Gyermekvédelmi ügyintéző, Tóthné Németh Zsuzsanna: 
gyermekvedelem.tiszabo@gmail.com 
 
Műszaki ügyintéző, Közbiztonsági referens,  
Demeter István: muszaki@tiszabo.t-online.hu 
 
Közmunka, Kovácsné Zsigmond Zsuzsanna: 
tbo.kozmunka@gmail.com 
 
Adóügyi ügyintéző, Mága Irén: ado@tiszabo.t-online.hu 

 

Mi újság Tiszabőn? 
Tiszabő Ingyenes Községi lapja 

Kiadja: Tiszabő Községi Önkormányzat 
Újságíró-szerkesztő: Bruna Szandra Melodi 

Az újság megtekinthető a honlapon. 
 

Telefon: 06 56/337-000 
E-mail: hivatal@tiszabo.t-online.hu 
Honlap: https://tiszabo6.webnode.hu 

Cím: 5232 Tiszabő, Fő utca 47. 

 


