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Fiókegyházközség, temploma 1938-1941-ig épült Szeghalmy

Bálint építészmérnök tervei szerint. A támni11érékkel tagozott külső 

falak teljesen termáekőből épültek, a torony faragott kő burkolattal, 

felen része nvers téglából készült. Alaprajza négyzet lesarkitásábol 

alakított nyolcszög, külön oltártérrel.Itt van elhelyezve a szószék 

és előtte az oltárasztal, A templom belső hossza 10.70 m., szélessége 

8.90 m, ™ a a ar'"'ár ?„ 7.10 m.,bnfoeaflók^peenpge ISO azern^ly 96 ülőhellyel, 

1 hel^n falak világos szürke alapon magyar stilü festéssel vannak 

ellátva.A tetőtérije benyíló teknőalaku mennyezeten faburkolat van, 

magyar stilü kimetszésekkel díszített tartó duczokka.1 és szegély d- sz* 

kákkal. Az idomvas ablakok idővel bibliai tárgyú, öv egf eseményekkel 

lesznek diszitve, A fából kezűit oltárasztalon magyaros díszítések 

ée keresztet ábrázoló dombormű van.Az oltárkép a szószék mögötti 
ablakon van kialakítva,^zines üvegfestés formájában,magyaros keretbe 

foglalt keresztet ábrázolva.Rács Imre festőművész alkotása. A szó- 

széken galambot ábrázoló domborművű fafaragás van. A szószékkel szem- 

ben lévő kis erkélyen áll a hsrmonium, A templom diszfakkal beű.ltetet1 

kertben van elhelyezve,főhomlokzata azonban az utcára esik.



m ű l e í r á s
a mersevati evang. templomról.

Épült 1938 - 1941-ig Szeghalmy Bálint oki. építészmérnök

tervei szerint.
A templom külső falai támpillérékkel vannak tagozva és 

teljesen terméskőből épültek, 'ifusztíkus kiképzéssel. A bejárat 

fölötti ivmező szines vakolat festéssel van ellátva.

A torony a templommal egyidőben és azzal egybe épült, 

kőből, faragott kő burkolattal, csupán felső része, a harangtér

készült nyers téglából. A torony csúcsát kereszt disziti.
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Sekrestyéje nincsen, csupán a bejárat mellett egy kis 

lelkészi előkészítő.

A templom alaprajza négyzet lesarkitásából alakított

nyolcszög, külön oltártérrel. Itt van elhelyezve a templom fő-

tengelyében a szószék és előtte az oltárasztal.

A templom belső hossza lo.7o m., szélessége 8.2o m., 
magassága 7.1o m.

Befogadó képessége 16o, az ülőhelyek száma 96, mind a 
földszinten.

A padok szemben állanak úgy az oltárral, mint a szószék
kel.

A templom belső falai világos szürke alapon magyar stilü 

festéssel vannak ellátva.

A templom a tetőtérbe benyúló teknő alakú- mennyezettel 

bir, natúr színben másolt deszka burkolattal, magyar stilü ki

metszésekkel díszített tartó duczokkal és szegély deszkákkal.

A templom idomvas ablakai idővel bibliai tárgyú üveg 

festményekkel lesznek diszitve.



Az oltár lépcsőkkel van felemelve. Az oltár asztal fából 

készült, magyar stilü díszítésekkel és keresztet ábrázoló dombor

művel ellátva. Tervezte Szeghalmy Bálint. Az oltárkép magán a 
szószék mögötti ablakon van kialakítva, színes üvegfestés for

májában, magyaros keretbe foglalt keresztet ábrázolva. Készítet

te Rács Imre festőművész.

A szószék fából készült, galambot ábrázoló domborművel, 

Szeghalmy Bálint tervei szerint.

Pad készült a lelkész részére és külön pad az egyházi fő

gondnok és családja részére.

A magyar stilü gyülekezeti padok 1941-ben készültek, na

túr színben mázolva.

Orgona nincsen, csak harmónium, amely a szószékkel szem

ben levő kis erkélyen foglal helyet.

A templom díszfákkal beültetett kertben van elhelyezve, 

főhomlokzata azonban’a diszkért kerítésen kivül, az utcára esik.
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