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Tiszainoka Község Önkormányzata a "Településkép, mint tájértékek 
megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása" elnevezésű helyi 
LEADER felhívásra „Tájház felújítás” címmel támogatási kérelmet 
nyújtott be 2018. március 06. napján. A Támogató a kérelmet elbírálta 
és támogatásra alkalmasnak minősítette, mely alapján 9.818.333 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat, a támogatás 
intenzitása 95 %.  
 
A projekt megvalósítása során a Tiszainoka központjában (5464 
Tiszainoka, Rákóczi u. 6/b, 232/1 hrsz) található régi építésű kis 
parasztház felújítási munkái valósultak meg.  
 
Az Önkormányzatunk tulajdonában lévő parasztház még őrizte néhány 
jegyét a régi idők parasztházainak. Az Önkormányzatunk céljaként 
határozta el, hogy felújítja a kis parasztházat, hogy jelentősen javítani 
tudjuk településünk képét, valamint a felújított épületben helyet 
tudjunk biztosítani tájgyűjteményünknek, az épületet ezért Tájháznak 
neveztük el. Az épület felújításával a kis parasztház eredeti jellegét 
szerettük volna megőrizni, mely által vissza tudjuk idézni a régmúlt 
időket, hogy a gyermekeink láthassanak valamennyit régi értékeinkből.  
 
A felújítási munkák keretében az alábbi munkák kerültek elvégzésre: 

- alapozás 
- lábazat készítése 
- egyrétegű talajnedvesség elleni szigetelés készült 
- teherhordó falak  
- födémszerkezet és tetőszerkezet készítése 
- cserépfedés 

 
Az épület kis alapterületű, fűtés és vizesblokk nem található benne, 
mivel a tervezett célokhoz ezek nem szükségesek.  
 
Mivel a Tájház a településünk központjában, frekventált helyen 
helyezkedik el, ezért a településünkre érkezők azonnal rátalálnak, 
mindenki számára szabadon látogatható. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét szem előtt tartva az épület 
bejárati ajtajánál küszöb nem került kialakításra, így akadálymentesen 
is megközelíthető az épület. 
 
A Tájház felújítása elkészült, a település értékeiként őrzött tárgyakkal 
berendezésre került. 
 



                      

Tájházunk kiemelt értékeket képvisel a Tiszazugban. 
 
  
2020. október 20. napján a Tájház ünnepélyes átadására került sor, 
így most már bárki számára látogatható válik.  
 

 

Kiss Erzsébet Eliza, Tiszainoka Község Polgármestere szeretettel 

várom a településünkre érkező látogatókat, vendégeket. 

Jöjjön el, ismerje meg településünk értékeit, szépségét. 

 

 

 

Kiss Erzsébet Eliza 

polgármester 

 

Fényképek a megvalósult Tájház felújításról 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 


