
A HATVANI templom.

Az előbb kis miss ió i kör, később 
  házközség 1935-ben ali g több, mint félév alatt építette

meg Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei szerint kis templo- 
mát. frw .a, A^hatvanban, ar~vat út állomás közvetlen közelébe^ 

 Sztehlo Gábor lelkész, Matheides József fe l ügyel ő,Honti
János, Piska Gyula, Filcs ik  Károly, Tóth Ferenc, Ferik Pál 
presbiterek buzgólkodása folytán ̂ oopegyűjtöU ul 1^-30,000  
Pengő építési költséggel. 

A téglalap alakú templomtér 8.30 belvilág széles- 
ségű, 14.00 m.  hosszúságú, 6 .50 m magasságú. Főbejárata
fö lö tt van 20.00 m magas tornya. Benne két harang. A 
bejárati oldalon két  asbestcement csővel burkolt vasbeton 

   k a r z a t .  B efogadó képessége 500 lélek. Lent egyelőre 120,
a karzaton 30 Ü lőhellyel lelkészi  és felügyelői paddal.
A templomtér felső lezárása a fedéllel egyesített, három
szor tört síkokból kiképezett vakolt mennyezet.

F e l emelt oltárterében a falazott oltárasztal f e-
 

le t t ,  lépcsősen visszaugró melyedésben. Olajfestmény Krisz
tus az utolsó vacsoránál ./Leonardo másolat. / A   félkör 
záródású szentély Ivet magyaros díszítő motívumok között 
őskeresztyén szimbólumok Övezik, mint festi;ti keret . Elő- 
lépcsői n kovácsolt vasrács vonúl végig, Luther-rózsa, ke-
reszt és kehely díszekkel.  Az oltártól jobbra szószék. 

A templommal összeépitetten és kis előkert  
övezve parochia. egépz l t i  é^ltm^n^^r^bőtérrel  A le*-
K öp r hivatalnak is hasznaiv Igyjölekezeti sióba AWbbői nyi * 
ló  sekrestye és három s zobás modern beosztású lelkész- lakás

A^adSflgffiéyttlMjl terméskő lábazat fe le t t , kőosz
lopos kapuzattal vakolatlanúl hagyott válogatott géptégla 
homlokzatképzéssel, a vörösréz zöld patinájához hasonlóra
festett vasbádog toronysisakkal van kiképezve . A  falak egy 
része ampelopsissal ögyesen befuttatva jó hatást váltki.

Orgonája építés alatt van. Vert ezüst ciboriuma és kelyhe Révész

István terve szerint készült 1941-ben. Kemény Zsuzsánna és Magdolna és
és kelyhet 

Dr.Kemény Jenő ajándékai. Ezüst tányngjat/ Sztehlo Gábor lelkész szülei 

adományozták, az ón borkancsót Jávor Pál lelkész és nej e, az ezüst 

keresztelő tá lat a budapesti ev. leánygi mnazium i f j . gyámintézet e adta 

1936-ban. Aranyozott o ltá ri keresztet ad ta  Honti János, a  gyertyatartó- 

kat Haraszti Pál, Tóth Ferenc és a hatvani ev. ifjúság A  je len legi 

lelkész ; Jávor Pál. 


