Megújult a Református Templom Tiszainokán
A Tiszainokai Református Egyházközség a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások felhasználásával „Református
Templom felújítása Tiszainokán” címen Európai Unió és Magyarország által biztosított
11.999.750.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A település egyetlenegy temploma, mely népi építészeti értékkel bír. Fő szempont volt a
templomtorony eredeti állapotba történő helyreállítása, mellyel a településkép javul, az egyébként
is időszerű állagmegóvási munkák mellett. A fejlesztés célja a templom állapotának fenntartása,
helyreállítása a településkép, illetve a kulturális tájkép megőrzésével. A több mint 200 éves
templom a község egyik településképileg meghatározó épülete, a hitélet, a közösségi élet
gyakorlásának fő helyszíne, melynek rossz műszaki állapota indokolttá tette a fejlesztést.
Az 1787-ben épült 237 m2 alapterületű templom egyhajós, hagyományos téglaépítésű. Barokk
tornya 1794-ben épült a homlokzat elé, többször megsemmisült, legutóbb 1944-ben égett le. A
torony egy ideiglenes építmény volt a régi helyreállításáig. Az épület tornya és a templomtér
síkpalával fedett, hiányos volt, a beázás mindennapos, a vakolat sérült és mállott. A lefolyó
csapadékvizet levezető eresz és lefolyó csatorna állapota miatt a lefolyó víz a falazat körül
szivárogott el, mely a fal nedvesedését erősítette. A szélfogó feletti lemez fedés cserére szorult.
Templomtérben fa oszlopok tartják a fa födémet, tetőt, karcsúak voltak, kifordultak, repedtek, nem
voltak biztonságosak.
A kivitelezés 2013.09.16-án kezdődött. A megvalósított munkálatok: teljes tetőszerkezet és
villámvédelmi rendszer elbontása, vasbeton szerkezet kialakítása, tetőhéjazat cseréje a
tetőszerkezet megerősítésével, illetve a szükséges faanyag cserével, tetőfólia elhelyezése. A
torony, szélfogó rézlemez, a templomtér hornyolt égetett agyag cserépfedést kapott. A templom
udvarán (főleg az építés alatti sérülés miatt) új gyepesítés valósult meg. A tetőfedéshez
kapcsolódó bádogos szerkezetek, valamint az eresz- és lefolyó csatorna is cserére került. A
homlokzaton a laza sérült vakolatok javítása, és a fa oszlopok cseréje történt meg. A megújult
tetőtérrel a torony látogathatóvá vált.
A felújítással a falu egyik népi építészeti értékkel, helyi turisztikai látványossággal bíró épülete
újult meg. A templom esztétikusabbá vált, a torony látogathatósága megoldott, mely növeli a
település idegenforgalmi vonzerejét, és a lakosok megelégedettségét. A templomba látogatók
nemcsak szebb, de biztonságosabb körülmények között gyakorolhatják a hitéletet és közösségi
életet. Mindezzel a település vonzerejének növekedésére, az elvándorlás mérséklődésére
számítunk.
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