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Megújult a Parókia és Lelkészi Hivatal Tiszaszentimrén
A Tiszaszentimrei Református Egyházközség a 102/2012 (X.1.) VM rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe
vehető támogatások felhasználásával Parókia és Lelkészi Hivatal felújítása
Tiszaszentimrén címen 23.560.349.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A Tiszaszentimrei Református Egyházközség 2012. november 30. napján támogatási kérelmet
nyújtott be a Tisza-Tó Térségi LEADER Egyesület részére. A 2013. június 20-án kelt
támogatási határozat értelmében a Tiszaszentimrei Református Egyházközség a
23.560.349.-Ft összköltséggel járó beruházás megvalósításához 100%-os támogatást nyert.
A kivitelezői szerződés a törökszentmiklósi székhelyű REFERENCIA Építőipari Kft.-vel
került megkötésre.
A megvalósítási helyszínen, Tiszaszentimre frekventált helyén, az Általános iskola, a Szent
Imre park és a református templom közvetlen közelében található parókia épülete kb. 80 éves,
mely eredetileg tanítói lakásként funkcionált, és az államosítás során kikerült az
Egyházközség tulajdonából. Azonban 2012. évben egyházkerületi támogatásból sikerült
visszavásárolni, és az Önkormányzat szükséglakásként működtette tovább. Felújításra,
állagmegóvásra nem tudott forrást biztosítani, így az épület állapota leromlott: a ház
megsüllyedt, falai felnedvesedtek, és nem hőszigeteltek, a teteje beázik, illetve a nyílászárói is
elavultak. Így az épület fenntartása gazdaságtalanná vált, és nem felelt meg a biztonsági
előírásoknak.
A projekt megvalósítása során, a pályázat keretein belül a süllyedt falszakaszokon az alap
megerősítése, a lábazat és a falak kiszárítása, a héjazat cseréje, az egészségre káros, és
esztétikailag nem megfelelő palatető helyett a településképet javító cseréptető kiépítése, a
homlokzat teljes felújítása, utólagos hőszigetelése, a népi értékek figyelembevételével a
korszerűtlen nyílászárók cseréje, a veranda felújítása történt meg. Mindemellett az épület és
az épület előtti terült akadálymentesítése, járda kialakítása, az udvar rendezése, gyepesítése,
növények beültetése, öntözőrendszer kiépítése, valamint használati térelemek (padok,
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) elhelyezése valósul meg.
A megújult parókia épületében tervezi az Egyházközség elvégezni a gyülekezeti, lelkészi,
szeretetszolgálati és adminisztrációs munkáját, mivel a projekt keretén belül megújult

esztétikus, egészséges, biztonságos, és könnyen megközelíthető, barátságos környezet várja a
hívőket, és a látogatókat egyaránt. Így a megújult épület közösségi és kulturális értékekkel bír.
A beruházás műszaki átadása 2014. év június hónapjában megtörtént. A projektzáró
ünnepségre 2014.07.06. napján (vasárnap) 11.00 órai kezdettel egy Hálaadó Istentisztelet
keretében került sor a Tiszaszentimrei Református Templomban, ahol elsőként
Fodor-Csipes Anikó lelkész asszony ismertette a jelenlévőkkel a projekt fontosságát, illetve a
projekt kapcsán megvalósult fejlesztést.
Az ünnepi Istentisztelet után Koczúrné Tóth Ibolya polgármester asszony megnyitóját
követően köszöntőt mondott Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, és a helyi Holland
Diakóniai bizottság vezetője, majd kórusénekek hangoztak el, és Fodor Gusztáv lelkész úr
gyülekezettörténeti kiállítással ismertette meg a jelenlévőket. A ünnepi esemény az
emléklapok átadása, és a szalag átvágása után, a fejlesztés kapcsán megújult Parókia és
Lelkészi Hivatal megtekintését követően állófogadással zárult.

