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Köleséri Sándor –
színész, előadó, közreműködő,
szabadúszó


„Nálunk a faluban két óvoda volt, volt egy jobb, illetve
jobbnak tűnő, és egy rosszabb…..” – írod önmagadról. Aztán hatéves korodban felkerültél Budapestre, egy mozgáskorlátozott gyerekeknek létrehozott bentlakásos iskolába, ugyanis a hetvenes évek végén még nem voltak integrált
iskolák, és a normál gyerekeknek fenntartott intézmények nem vettek fel tanulókat egy bizonyos termet alatt. Így
indult az életed, majd mindenféle kitérők után egész fiatalon megérintett a színészet. Megtudhatunk valamit ezekről
a kitérőkről?

A kitérőkről utólag derült ki, hogy azok voltak. Az ember nem direkt szokott eltévedni, csak egy idő után észreveszi, hogy az nem
az ő útja. Én így voltam már a híradásipari szakközépiskolával. Nem tudtam eldönteni 14 évesen, hogy mi akarok lenni. Szinte
ráböktem valamire. Utólag bántam, hogy nem gimnáziumba és egyetemre mentem. Már másodikos koromban át akartam jelentkezni szakácsnak, de oda nem vettek fel. Az érettségi után úgy éreztem ismét Tarcalon szeretnék élni. A Budapesten töltött 12 éves
időszak után egy csendesebb és nyugalmasabb közegre vágytam. Így hazaköltöztem, de a környéken nem találtam a végzettségemnek megfelelő állást. Elkezdtem privátban tv-ket javítani a faluban, de nem sok sikerélményem volt és nem volt meg hozzá a műszaki háttérparkom sem. Érdekes, hogy minket az iskolában nem engedtek tv-t (és mást sem) javítani. Csak az elméletet tanították
meg, így kénytelen voltam alkalmi munkákból élni. Például szórólapot osztogattam Miskolcon, szüret idején pedig dolgoztam az
almáskertben vagy napszámba jártam, kőműves mellett segédkeztem. Egy olyan földes vályogházban laktunk, ahol az ajtók előtt
gödör volt és a víz sem volt bevezetve. A 200 méterre lévő utcai csaptól hordtuk a vizet télen-nyáron, esőben-hóban. Azt csináltam,
amit lehetett, és amire fizikailag képes voltam. A cél szinte a túlélés volt, hónapról-hónapra, télen hétről-hétre. Volt, hogy taligával
jártam az erdőbe fáért, hogy ne fagyjunk meg. Mellette még Édesanyám varrogatott és a 22 ezer forintos nyugdíja mellett muszáj
volt nekem is váltani. Az iskola után öt évvel egy felhívás kapcsán felkerültem Budapestre a Thália Színházba. Innen kezdve kaptam kisebb-nagyobb szerepeket és ilyenkor éreztem magam a helyemen. Amikor éppen nem volt annyi felkérés, amiből meg tudtam
volna élni, akkor dolgoztam fénymásoló szalonban, tele-marketingesként és egy alapítványnál is. Ezek is kitérők voltak, hogy ki
tudjam fizetni az albérletet.


Motiváció Alapítvány: az egyik legelső civil szervezet Budapesten, mely szolgáltatásaival és programjaival 1991-től
segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését. Te mikor és hogyan kerültél kapcsolatba velük?
Mit jelentett/jelent számodra a tőlük kapott segítség?

A szabadúszó színészéletnek az a hátulütője, hogy nincs az ember mögött egy társulat. A társulati tag havi fizetést kap, nyáron
is, amikor nem játszik. Kellett találnom egy olyan állást, amely biztosítja a havi megélhetést és mellette elmehetek színházba próbálni (10-14 óra között szokott lenni) és forgatni is. Ők ebben partnerek voltak, ahogy később a Nem Adom Fel Alapítványnál is.
Örültek, hogy ilyen sokoldalú vagyok.


„Ha szép sudár férfi lennék, tán semmi bajom nem lenne” – idézem szavaidat abból az időszakból, amikor még nehézséget okozott számodra, hogy elfogadd önmagad, napjainkban pedig mentalitásoddal és céltudatos életeddel példakép lehetsz bárki számára. Mi erre a magyarázat?

Régebben nem volt könnyű elfogadni a másságomat, hogy ezzel a termetemmel kell leélni az életemet. Mindig a középpontba
kerültem és gyerekkoromtól kezdve csúfoltak. Úgy éreztem, hogy csak egy külső tulajdonságomat látják és a többivel nem foglalkoznak. Elég későn, kb. 25 éves korom tájékán kezdtem egyenesbe jönni lelkileg. Az érettségi utáni, Tarcalon töltött öt évnek talán
ez volt az egyik legnagyobb pozitív hozadéka, hiszen itt is barátokra leltem és ők próbálták velem elhitetni, hogy én sem vagyok
más, mint ők. Csak alacsonyabb, de ők sem voltak egyforma magasak. Velük kezdtem járni szórakozni és az együtt töltött időkben
megerősödtem, próbáltam kizárni a pejoratív megjegyzéseket. Aztán a színházi légkörben ez csak fokozódott és már nem zavart, ha
néznek a színpadon.
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1995-ben kerültél a színház világába, s mint kiderült, az emberi kapcsolatok mindennél többet jelentenek számodra.
Így fogalmazol: „a sors ajándékaként éltem meg, hogy azt csinálhatom, amit szeretek.” Bebizonyosodott, hogy abból
is lehet előnyt kovácsolni, ami hosszú éveken át nyomasztóan hatott rád. Előzetes képzettség nélkül hogyan tudtál
beilleszkedni ebbe a közegbe?

Az általános iskolában, ahogy sokan mások, én is diákszínjátszó körös voltam. Szakközépiskolás koromban már statisztáltam
magyar filmben. Amikor színházi meghallgatásra került sor, nem volt semmilyen képzettségem. Gondolkodtam, hogy felvételizek a
Színházművészeti Főiskolára (ma már Egyetemnek hívják), de kishitű voltam. Nem bíztam abban, hogy oda, ahová évente csak 15
embert vesznek fel, egy alacsony termetűt is beválogatnak. Amikor elkezdtem egyre nagyobb szerepeket kapni, akkor éreztem, hogy
amit tudok, kevés lesz hozzá. Így jártam beszédtanárhoz, és amikor lehetőségem volt, akkor tanultam a tapasztalt, diplomás színészektől. Sokszor kellett járni táncórára is, de ott koreográfiákat tanultunk az éppen aktuális előadásokhoz.
Nagyon tetszik ez a mondatod: „Igyekszem úgy élni, hogy pozitív élményt hagyjak másokban, mert ha esetleg még
sincs reinkarnáció, akkor nekem ebben az életben kell kihozni magamból a maximumot.” Úgy érzed, hogy még mindig van mit fokozni? Eddigi szerepeid közül melyek jelentették a legnagyobb sikert?
Nem mindig a nagy szerepek jelentik a legnagyobb sikert. Nagyon örültem, hogy egy Katona József Színházas előadásban több
kicsi szerepet kaptam. Az ott töltött próbaidőszak alatt úgy érzem, nagyon sokat fejlődtem, ahogy Szolnokon is. Itt eljátszhattam a
Lucifer-Showban a címszerepet, Verebes István rendezésében, aki azt rám írta. Aztán nagyon örülök, hogy Claudius is lehetek
Aradon. Ezzel a csapattal négy színházi fesztiválon jártunk a nyáron, és külföldön nagy sikert arattunk vele.




Tarcalon ma már csak egy óvoda van, de a felszereltsége minden szempontból kifogástalan. Bár enyhén csökken a
lakosság száma, a település vitathatatlanul fejlődik. Téged milyen impulzusok érnek egy-egy hazalátogatás alkalmával?

Vegyes, hiszen egyrészt boldog nosztalgiával gondolok az itt töltött időszakra, másrészt meg mindig látom a nagy különbséget
a keresetek és a lehetőségek között (fővárosi viszonylathoz képest). Én itt főleg az iskolai szüneteket töltöttem, és a szakközépiskola
utáni öt évet. Utána már csak Édesanyám miatt jártam haza látogatóba. Ekkor szembesültem azzal, hogy a gyerekkori barátok
zöme is elkerült innen. Sok ember nem talál a végzettségének megfelelő munkát, ilyen szempontból érthető az elvándorlás. Amíg
régebben a fővárosba költöztek az emberek, most már külföldre. Már Budapesten a baráti körömben is érezhető, hogy egyre többen próbálnak szerencsét a határon túl. Lassan csak az marad itthon, akinek küldetéstudata vagy családja van. Régebben elgondolkodtam a visszaköltözésen, de ma már elképzelhetetlennek tartom. Turistaként tényleg szépül a falu és a környék, de itt is megvannak még bizonyos vidéki hátrányok. Gondolok itt a minőségi szórakozási lehetőségekre, vagy olyan álláslehetőségekre, ahol az
ember tisztességesen meg van fizetve. Sajnálom azokat, akik kénytelenek közmunkából vagy a szüreti munkából élni. Sokkal több
van az itt élő emberekben, csak nincs lehetőségük azt felszínre hozni, és kamatoztatni a tudásukat. Emlékszem, régebben, akinek
szőlője volt, annak kiszámítható volt, hogy meg fog térülni a munkája és a befektetése. Ahogy figyelemmel kísérem a távolból a
történteket, azt látom, ki vannak szolgáltatva a tisztességes emberek. Hiába hajtják ki magukat és tesznek meg mindent, a legvégén
lehet, hogy mínusszal jönnek ki az egészből.
Erdélyi István

HOZZÁVALÓK










Császármorzsa szőlővel

20 dkg búzadara
4 dl tej
10 dkg vaj + tálhoz
3 db tojás
1/2 db biocitrom
10 dkg porcukor
1 tasak vaníliás cukor
20 dkg szőlő (piros és fehér vegyesen)
2 dl almabor (cider)

ELKÉSZÍTÉS
Egy nagy tálban összekeverjük a búzadarát a tejjel, majd letakarva 3/4 órán keresztül pihentetjük. Ezután hozzáadjuk a megolvasztott vajat.
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgájákat elhabarjuk, majd a búzadarás masszához keverjük a citrom lereszelt héjával és a kétféle
cukorral együtt. Azután óvatos mozdulatokkal beleforgatjuk a
kemény habbá vert tojásfehérjét.
Egy kivajazott tűzálló tálba simítjuk a masszát, és a 230 fokra
előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a teteje megszilárdul.
(Ügyeljünk rá, hogy ne piruljon meg!) Azután 190 fokra állítjuk
a sütő hőfokszabályzóját, fakanállal felaprítjuk a tésztát, átkeverjük, és addig sütjük tovább, amíg teljesen át nem sül.
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„A mindennapi élet mágiája/
Egerházi ikonok”
címmel nyíltidőszaki kiállítás 2019. szeptember 9-én a 6
Puttonyos Borfalu Galériájában.
Égerházy László faszobrász munkáiban megláthatjuk,
hogy a család és a fa ereje, hogyan ötvöződik. A megnyitón Tóth Tamás önkormányzati képviselő házigazdaként
köszöntötte a vendégeket, Györgyné Újvári Mária szavalata után átadta a szót Szabó Judit erdőbényei jegyző aszszonynak, aki jó barátként mutatta be Égerházy Lászlót és
a kiállítást. Majd Gergely Levente kecskeduda játékában
gyönyörködhettünk. A kiállítást pedig maga az alkotó
mutatta be, hogyan alkotta meg az Égerházy család történetét szobrokkal. Fába vésett történelem, ősök, család,
jelképek, jelmondatok. Minden alkotás egy-egy személy
életének állít emléket.
Legértékesebb dolog őseinkre emlékezni!
Ekkor meglepetésként Fehér József a Kazinczy Társaság
Örökös tiszteletbeli elnöke Kazinczy Emlékérmet adományozott az alkotónak.
Köszönetünket fejezzük mindenkinek, aki segítségünkre
volt a kiállítás megvalósításában!
Megtekinthető 2019. november 15-ig,
hétfő – péntek 8-16 óráig, ezen kívül pedig
bejelentkezéssel: 06/30-626-19-77-es telefonszámon.
Mindenkit várunk szeretettel!
Györgyné Újvári Mária
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Akasztódomb
Van Tarcalnak egy helye, mely tele van a múlt idők embertelen szenvedéseinek elfelejtett emlékeivel, a felakasztott, a nyilvános kivégzések, illetve kínzások során elhunyt emberek ide hurcolt és a város lakóinak intő példájául közszemlére tett holttesteinek
maradványaival.
Ez a hely a mai Pestere dűlőben, a környezetéből kiemelkedő területen volt. Összevetve egy 1776. évben készült térképet a
napjainkban használt műholdas felvételekkel arra a megállapításra jutottam, hogy a hírhedt akasztófa domb nem messze a 37 sz.
főúthoz vezető úttól, a 48o 08’ 47”, N és a 21o 18’ 39’’, E GPS koordinátákkal meghatározott középpontú, cca. 100 m-es sugarú
kör által behatárolt területen található. Az 1776. évi térképen egy kis halmocska ábrázolásával jelölték meg a helyet és az
„Akasztofá” felirattal látták el. A térképen ekkor még a dombot magába foglaló dűlő is „Akasztofá Lapos” néven szerepel.
Ezt az elátkozott helyet, a korabeli írások szerint a „Mada” (Mád) felé vezető országútról lehetett megközelíteni. Nem véletlenül
helyezték el itt az akasztófát. A lakott területtől Mária Terézia idején is légvonalban hozzávetőlegesen 3 km-re volt, gondoskodva
így az oszló tetemek okozta fertőzés veszélyének kiküszöböléséről, ugyan akkor a környezetéből néhány méterrel kiemelkedő
domb és az országút viszonylagos közelsége jó láthatóságot biztosított az arra járók agyában felkiáltó jelként megjelenő akasztófa
látványának, különösen, ha valaki, vagy valami lógott is rajta. Az arra utazók már messziről észrevették a jellegzetes sziluettet és
sűrű keresztvetések közepette igyekeztek minél távolabb kerülni ettől a képtől.
A korábbi írásaimban már szót ejtettem, milyen szigorú előírásokkal, törvényekkel éltek az oppidum társadalmának, az itt élő
emberek keresztény erkölcseinek, életüknek és nem utolsó sorban javaiknak védelme érdekében. A város polgárai szörnyülködve
ugyanakkor borzongva nézték végig egy-egy, a törvények ellen vétő bűnös lélek meg kínzatását és a rá kiszabott ítélet végrehajtását. Az ítéletet a nemes embereket érintő, vagy nagyon súlyos ügyekben általában az úriszéki bíróság hozta meg, de nem minden
esetben. A mezőváros bírói széke is tárgyalhatott súlyos ügyeket, illetve tulajdon jogot érintő peres eseteket és mai szóval élve,
mint első fokú bíróság hozhatott ítéletet, akár halálosat is. Példa erre az 1584-es gyümölcs tolvaj diák gyilkosára Tarcal mezőváros
bírói széke által kimondott halálos ítélete, vagy az 1434-ben egy nemesi szőlő terület végrendeleti öröklését vitató peres eljárásban
hozott ítélete. Ezekben az esetekben a minden év január 1-én tartott tisztújításkor hivatalába lépő bíró vezetésével a városi tanács
tagjai válnak a város bírói székévé. Az ítéletek a kor szokásainak megfelelő, a város társadalmi berendezkedésének, rendjének
megőrzése érdekében kérlelhetetlenül szigorúak voltak. Az elkövetett bűn súlyosságának megfelelő, a város törvényei által előírt
büntetést szabták ki. Ez lehetet pénzbírság, vagy azzal egyenértékű munka, kalodába zárás, pellengérre állítás, keréken történő
vesszőzés, külön féle csonkítások, mint nyelv, fül, orr, kéz, kar ki- és levágása, megégetés, akasztás, stb.. Arról se feledkezzünk
meg, hogy az ítélethez bizonyítékra volt szükség, amit vallatással értek el, és mondanom sem kell, nem válogattak a módszerekben. A számtalan lehetőség felsorolásától inkább eltekintenék, mindenkinek a fantáziájára bízom azokat. A büntetések közül ne
hagyjuk ki az olyan megbocsáthatatlannak tartott bűnöket sem, amikor még a halála után is folytatták a bűnös megalázását azzal,
hogy a holttestet a ló farkához kötve vonszolták ki a város akasztófájához. Képzelje el a kedves olvasó, hogy nézhetett ki a holttest
a vallatási tortúrát követő közel 4 km-es út végén.
Az elzárás, a börtön, mint büntetés nem szerepelt az ítéletek között. Többnyire két esetben alkalmazták ezt a módszert. Ha váltságdíjat vártak az elítéltért, vagy ha a hóhért várták. Mindkét esetben a cél az volt, hogy az elítéltek kéznél legyenek, ha eljött az
idő.
Ismereteink szerint Tarcalnak nem volt hóhérmunkára szakosodott alkalmazottja. Amikor szükség volt rá Kassáról vagy más
nagyobb város alkalmazásában álló ítélet végrehajtót hívtak meg, aki az előre megállapított összegért és napidíj fejében jött el elvégezni piszkos munkát, amit a város lakói közül senki sem vállalt. Magányos emberek voltak a hóhérok. A családjukon kívül
mindenki kerülte őket. Nem is volt belőlük sok. Volt időszak, amikor úgy tudtak bakót szerezni, hogy egy halálra ítéltnek megkegyelmeztek, ha meghatározott időre vállalja a hóhéri munkát. Mivel kevesen voltak jellemzően nagyobb körzetük volt és generációkon át gyakorolták mesterségüket. A lakosság részéről őket érő általános megvetés miatt a fiaikat sem vette fel senki inasnak, így
megélhetésnek maradt számukra az apjuk szakmája. Olyan nagy volt a közutálat a hóhérokkal szemben, hogy házasodni is csak a
szakmabeliek leányaival tudtak.
Visszatérve az ítéletek végrehajtásának brutalitásához, tudnunk kell, hogy a kor gondolkodás módja, életkörülményei, nem tették lehetővé, hogy a rabló- vagy gyermekgyilkosok, az emberi életet kioltók, gyújtogatók, a város társadalmába beilleszkedni képtelen bűnözők a maihoz hasonló büntetés végrehajtásban részesüljenek. A társadalmuk védelme érdekében létkérdés volt a bíróság
részéről a kérlelhetetlenség és különösen a fent felsorolt esetekben mindennemű irgalmas cselekedetet megtiltottak a hóhérnak.
Fontosnak tartották ezt, elsősorban azért, mert ettől a nagyfokú kegyetlenségtől várták a bűncselekmények további elkövetésétől
való, általános elrettentő hatást. A bűnös megjavítása, átnevelése nem volt cél. A legfőbb cél, hogy a büntetés brutalitását, kegyetlen erőszakosságát látva mindenki tartózkodjon a jövőben a bűn elkövetésétől. Ez volt az oka annak is, hogy a szabadság vesztés
büntetésként való alkalmazásának nem látták értelmét.
A módszerrel ugyan nem értek egyet, sőt viszolygok tőle, de a hírekben szereplő borzalmak hallatán elgondolkodik az ember,
hogy a régi korok igazságszolgáltatása nem segítené e jobban a bűnelkövetések számának csökkenését, illetve börtöneink túlzsúfoltságának megszűnését.
Tarcal, 2019. szeptember 16.

Guth Ferenc
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Erdélyi testvértelepülés látogatás a Tarcali
Hagyományőrző Népdalkörrel
2019. augusztus 18-21 között Sepsibodokon, Tarcal erdélyi
testvértelepülésén jártunk a Tarcali Hagyományőrző Népdalkörrel!
A négy nap alatt sok gyönyörűséget láttunk: Parajd, Korond,
Sepsibodok, Zalán, Oltszem, Mikó Kastély.3. nap:
Kisgyörgy Zoli bácsi idegenvezetésével sok-sok gyönyörű
településen keresztül át vitt az utunk.
Augusztus 20-án a Bodoki Havasonokon énekelhettük az
őrtüzek mellett a magyar és székely himnuszt. Felemelő pillanatoknak lehettünk tanúi. A Népdalkör kis csapatát még
jobban összekovácsolta ez a négy nap. Nagy öröm számunkra, hogy elismerik a munkánkat és Tarcalt a Népdalkör képviselhette Erdélyben!
Köszönetünket fejezzük ki az életre szóló élményekért Tarcal
Község Önkormányzatának és Butta László polgármester
úrnak!Igyekszünk a jövőben is hozzájárulni a település rendezvényeihez, programjaihoz.
Györgyné Újvári Mária
Népdalkör vezető

Tarcali Hírek
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Nagy László: Dióverés

Anyakönyvi Hírek

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.




Házasságkötés
Rontó József és Lakatos Cintia augusztus 3-án
Gurbán Csaba és Barizs Tünde augusztus 17-én



Fodor Péter és Hunkó Krisztina augusztus 17-én




Szabó Lajos és Szabó Mária augusztus 21-én
Kis László és Fia Nikolett augusztus 24-én




Apjok János és Gazdag Brigitta augusztus 24-én
Juhász Péter és Novák Anett augusztus 31-én
Kötöttek házasságot településünkön
Gratulálunk!

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Születések

Július
Csécsi Ádám 2019. 07. 24
Szülei: Kiss Alexandra, Csécsi Tamás

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Augusztus
Lakatos Diána 2019. 08. 06
Szülei: Maczó Anett, Lakatos Sámuel
Soltész László Áron 2019. 08. 21
Szülei: Soltész Szabina, Orosz László

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Tóth Letícia Anasztázia 2019. 08. 30
Szülei: Kiss Noémi, Tóth József

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Halálozás

Gyömbér János (sz: 1960.)
volt tarcali lakos elhunyt augusztus 3-án,

Mihalik József (sz: 1938.)
volt tarcali lakos elhunyt augusztus 22-én
Részvétünk a családnak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Szeptemberi Jeles Napok
Szeptember 1.
– Az új tanév első napja.

Meghívó
A tarcali Református Egyházközség Házaspári
bibliaórát hirdet korra és felekezetre való tekintet
nélkül. Az első kezdő alkalom 2019. szeptember
27-én, pénteken 17 órai kezdéssel a Református
Parókia /Tarcal, Fő út 106./ lelkészi Hivatalában
lesz. Ezen az alkalmon beszéljük meg az éves
foglalkozások menetét és a témáját. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Házaspári Bibliakör

Szeptember 5. / Lőrinc
– Ezen a napon fordul az időjárás. Ha szép idő van, hosszú lesz az ősz.
– A „lőrinces” dinnye mér nem igazán ízes.
Szeptember 8. / Kisasszonyok napja
– E naptól kezdve indulnak útnak a fecskék és más vándormadarak
– Sok helyen ez a dióverés napja
Szeptember 21. / Máté
– Ha tiszta az idő, jó lesz a bortermés.
– Ezután kezdődnek a szüreti mulatságok.
Szeptember 29. / Mihály
– Európa szerte ismert pásztorünnep. Behajtják az állatokat a faluba. Megkezdődik az őszi vetés.
-Azt mondják ilyenkor szakad meg a fű gyökere, megszűnik a mézelés és
a halak is a víz fenekére húzódnak.
– A Mihály-napi égdörgés szép őszt, de kemény telet jelez

Tarcali Hírek
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Községi Könyvtár

Közérdekű információk

Tarcal, Árpád út 1 fszt. 1
Nyitva tartás: hétfő : Zárva
kedd: 13:00 -17:00
szerda: 09:00 -12:00 13:00-17:00
csütörtök-szombat: 13:00-17:00

Háziorvosi szolgálat
I. sz. körzet /Tarcal, Fő út 64./
Dr. Szőke Péter /47-580-039/
Rendelési idő:
Hétfő - szerda - péntek : 8:00 -12:00
Kedd - Csütörtök: 13:00 -17:00

Tarcal Község Önkormányzata
Tarcal, Fő út 61
Polgármester: Butta László
tel: 47/580-444
E-mail: polgmest@tarcal.hu
Ügyfélfogadás:
Szerda: 08:00 - 12:00, 12: 30 - 16: 00

II. sz. körzet /Tarcal, Fő út 64./
Dr. Antal Klára Ibolya /47 380 047/
Rendelési idő:
Kedd - csütörtök - péntek: 8:00 -12:00
Hétfő: 12:00 -16:00
Szerda: 13:00 -17:00

Jegyző: Dr. Kovács Zoltán
Tel.. 47/ 580-440
E-mail: jegyzo@tarcal.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00, 12: 30 - 16: 00

Fogászat
Dr. Máncz Renáta
Tel.: 06 30 509 6001 /rendelési időben/
Hétfő: 15:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Kedd: 14:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Szerda: 14:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Csütörtök: /iskolafogászat/
08:00 - 11:00 sürgősségi ellátás
11:00 - 14:00 időpontos betegek ellátása

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 08:00 – 12:00
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00– 12:30

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:

06 20 610 5101
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:

Lovász László 06 70 457 9581

Védőnői szolgálat
Tel.: 47/ 659 - 417 vedonotarcal@gmail.com
Tanácsadás időpontjai:
I. körzet: Nádasdi Judit csütörtök: 8:00 - 12:00
II. körzet: Nagyné Csengeri Gabriella kedd: 8:00 - 12:00
Fogadóóra: I-II körzet: hétköznap 08:00 - 09:00
Faragó Gyógyszertár
Faragó Alfa Patika Bt. Tarcal, Árpád út 1

6 Puttonyos Borfalu - Galéria
Nyitva tartás: hétfő - péntek 08:00-16:00
Más időpontokban bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés (munkaidőben) a 30/ 626 19 77-es
telefonszámon
e-mail: tarcaliborfalu@gmail.com
Falugazdász (Rákóczi út 4.)
Nyitva tartás:

Dr. Nagy Gyuláné tel:: 47/ 380 -144
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 08:00 - 16:30
Ebédszünet: 12:00 – 12:30
Állatorvosi rendelés
3910 Tokaj, Vásártér 1
Dr. Liszkai Ferenc tel.: 06 30 207-1458 /rendelési időn kívül/

Hétfő: 08:00-11:00
Kedd: 11:30-15:00
Szerda: 11:30-15:00
Csütörtök: 08:00-15:00
Péntek: 08:00-12:00
Tassonyi Kávézó és Borozó
Rákóczi út 4.

Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 15:00 -18:00
További információ a facebook Taktaközi Állatgyógyászati
Kft. oldalán.

Nyitva tartás: kedd- vasárnap 10:00 – 08:00

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008
Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Szabó Adrienn
Nyomdai munkák: Kreatív Web Ötletek Bt. 3910 Tokaj, Ladányi út 15.
Következő lapzárta: 2019. október 18. (péntek)

