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                                                                                       Tiszatarján Község Önkormányzata                 
                                                              3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1. 
        06-49/552-090 
       Ügyfélfogadás:  

       Hétfő: 07:30-12:30 Kedd: 07:30-17:00   

       Szerda: 07:30-12:30 Csütörtök: 13:00-16:00 

       Péntek: 07:30-12:30 

          

 

       

       Tiszatarjáni Micimackó Óvoda és Bölcsőde 
       3589 Tiszatarján, Árpád út 23. 
       06-49/552-187 
       Óvoda 70 férőhelyes 
       Bölcsőde 12 férőhelyes 
       Nyitva tartása: 07:00 – 17:00  
 

 

 

 

 

       Orvosi Rendelő Tiszatarján  
       3589 Tiszatarján, Árpád út 19/a. 
       06-49/552-740 
       Rendelési idő: 

        
 
 
       Pöttömök Biztos Kezdet Gyermekház 
       3589 Tiszatarján, Mátyás király út 6. 
       Nyitva tartás:  08:00 – 14:00 
       Férőhely: 10-12 fő 

      0-3 éves korig fogadják a gyermekeket szüleikkel, akik  
      még nem bölcsődébe járnak. 

A foglalkozások keretében segítik a fiatal, valamint a  
már tapasztalt szülőket a gyermekek gondozásában. 
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 Szőke Tisza Nyugdíjas Klub 
 3589 Tiszatarján, Mátyás király út 13. 
 Nyitva tartás:  minden páros héten Hétfőn: 10-12 óráig tart   
 foglalkozásokat. 
 Asz aktuális hírek megbeszélése mellett gyakran kerül sor 
 különböző egészségügyi felvilágosító előadásra vagy rendőrség 
 által szervezett tájékoztatásra, ahol felhívják a figyelmet az  
 időseket fenyegető problémákra. Közös programokat szerveznek  

különböző korcsoportokkal,  a generációs különbözőségek  
kiküszöbölésére.  Gyakran kerül sor megrendezésre a szomszédos  
községek Nyugdíjas Klubjaival rendezvényekre, szórakoztató  
délutánokra és kirándulásokra. 
Részt vesznek Ki mit tud? ; Idősek világnapja; Sete-suta olimpia;  
Kihívás napja rendezvényeken. 

 
 
  

       Tornacsarnok Tiszatarján 

       3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 4. 

       Kibérelhető akár saját közösségek számára is. 

       Bővebb tájékoztatás a www.tiszatarjan.hu oldalon. 

 

 

 

 

Tarján Kincse Húsüzem     Tarján Kincse Húsüzem Mintabolt 

       „Úgy, mint régen!” 

       3589 Tiszatarján, Árpád út 31. 

       06-49/524-267 E-mail: tarjankincse@gmail.com 

       https://www.facebook.com/ugy.mint.regen 

       Nyitva tartás: 

       Kedd-Péntek: 08:00 – 15:00 

       Szombat: 07:00 – 12:00 

        

Itt helyi termékeket lehet vásárolni, melyek a régi korok ízeit hozzák vissza. Tepertő,  parasztmájas, 

vastagkolbász, hurka, disznósajt és különböző felvágottak íz kavalkádja csábítja a vevőket a frissen vágott 

tőkehúsok mellett. 

Megtalálható még a boltban Komlóról érkezett száraztészták; Nemesvámos tökmagolajai(PepoPappa); 

Nagymarosról érkezett chili szószok (Gabbko); Trizsi lekvárok és szörpök; Monori pincészetből szállított 

gyümölcsecetek (Csuzi pincészet); Bodrogkeresztúr balzsamecetei (Ko-Duet Kft.); Pápáról érkező fűszerek                

(Gourmet Kft.); Budapestről érkező chutney lekvárok és lekvárkülönlegességek (Lekvárosház Kft.) 
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