
Ad 256.

A " F É B É " DIAKONISSZA ANYAHÁZ t e m p l o m a ,

A " FÉBÉ " evang. Diakonissza Egyesület 1924-ben 
alakúlt. Megszerzett egy telket Pesthidegkúton,  
Remetekertvárosban, a Báthory László út 7. sz. alatt, nehány 
régi, caolgál^, alagsoros, föld-
szintes r é szben emeletes épülettel. Ezekben rendezte be 
i?, ̂ x ^ ^anyaházát•*" Ham ^ekberf^e^r^h ivatalos helyiségen 
kivűl nehány lakószoba a testvéreknek, Jótékony intézmé- 
nyeikne,  k o nyha és egyéb mellékhelyiségek. T foováfeb ^ egy
nagyobb ebédlő és oktató terem, falain bibliai mondásokkal,

Vasárnap és ünnepnapokon imateremmé alakitja k  át és 
itt tartanak nemcsak a$ m ■ jUfrrtjft tagoknak, neveltjeiknek, 

a környékbeli Icönögtiogneit is, <e4éggé látoga
tott isteni-tiszteleteket. Úgy ez az imaterem, mint a test
vérek és Jelöltek lakóhelyiségei szükeknek bizonyúlván, 
Sándy Gyula műegyetemi tanár még 1940-ben tervet készitett 
a szép fekvésű telek Jó kihasználásával egy kb.  120 ágyas 
lakóépületre, amelynek közepét a fő Szent István útról is 
megközelíthető templom foglalná el, alatta hasonló méret
tel gyülekezeti- , esetleg ebédlő teremmel akkép, hogy ez 
a szűkösebb anyagi eszközökkel rendelkező Egyesület viszo
nyaihoz mért nagyobbszabású programm,részletekben is meg
valósítható leg y e n .

1 940-ben el is készült az egyik szárny alagsoros
  földszintes része Ruttkay-Miklián Ödön építőmester válla
latában 50 ágy részere való 5 lakószobával, fürdőszoba és 
mellékhelyiségeivel. Az alagsorban egyelőre raktárakkal, 

-ém annak egy része később lakóhelyiségekre is beosztható.  
 1 941-ben erre a részre emelet épült, további 30
ágy részére szolgáló szobákkal és mellékhelyiségeivel.

1 942-ben tető alá került az építmény középszár
nya az alteremmel és fölötte a vasbeton karzatos templom
mal, ami azonban még nem volt felszerelhető. Most 1943-ban 
luwMi mÉnkába^Kíe a templom alatti tér befejezése, hogy 
ez is használatba vehető legyen.



---------  A magas földszinten levő derékszögű téglalap for
májú templomtér 8 .00 m. széles, l9.00 m hosszú, amihez azon-
ban a hoza csatlakozó 8 .00 -m-nyi előtér látogatott isteni
tiszteletek alkalmával harmonika ajtóval még hozzányitható 
lesz, hasonlókép karzata is, am|által amiili befogadó képes- 
sége 4 0 0  felüli l ö i i l L u i u á i u  lesz. Lent 220 karzaton mint- 
egy 80 ülőhellyel. am.eltám -fölé fordúlvaf Belvilág magas
sága 6 .60 m. Előteres főbejárata előtt hatalmas szabad lép-
csőzet vezet a mélyebben fekvő Szentistván útról kőkapuza-
tához. ilymódon kiképződő   ep<f~ffll6tt kisebb
harangtorony is tervbe van w6m>, melynek keresztje a járda
fölött közel 20.00 m magasságban lesz. 4 .00x2.00m-es oltár
terében a magas kereszttel felszerelt oltárt báró D . Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő készítteti el. Szószéke 
ettől jobbra lesz. A templomot kisebb sekrestye és fűtőkam
ra egészíti ki. Homlokzata a magas pilisborosjenői termés
kő lábazat fölött vakolatlanúl hagyott géptégla kiképzésű.


