
 A 754 lelket számláló missziói egyházközség 1912.
óta foglalkozott a templomépités gondolatával. Méhesné 
Brahna Mária 10,000 koronás alapítványával össze is gyűlt 
ennél valamivel nagyobb összeg is. Mindez azonban az el
ső világháborúikéit kővető időben elértéktelenedett, csupán 
a mostani templomtelket sikerűit megszerezni. Közben a hivek 
egy ideiglenes, helyiségben tartottak összejövete
leket és isteni tiszteleteket, azt díszes padokkal is fel
szerelték, amiket később átvittek az új templomba.

M ikor az egyház 1937-ben önállósúlt, megindúlt 
újra a gyűjtés és Kuthy Dezső,, egyetemes főtitkár közveti- 
tésével, aki egy ideig monori lelkész is volt, összekötte
tésbe léptek Sándy Gyula műegyetemi tanárral, aki elkészí
tette a templom terveit és azt 1938/39-ben Ruttkay-Miklián 
Ödön budapesti építőmester vállalatában fel is építették.A templom 

a Kossúth Lajos útca tengelyében na
gyon szépen van elhelyezve. Az útca egyszersmint része a 
községen átvonúló Pécel-Péteri felől Ceglédre vezető útnak, 
ennek eleje oldalt vonúl el a templom mellett. A templom 
22.00 m. magas tornya a főbejárati tornáctól jobbra esik 
és ilymódon kerül bele a visszatekintő számára az útvonal 
tengelyébe. Vörösrézzel fedett pártázatos tornyában 4 ha
rang van vasállványra felszerelve.

 Az építmény terméskő lábazat fölött vakolatlanúl 
kiképzett szárazon sajtolt téglákkal van burkolva és igy 
időálló és színesen érvényesülő külsőt mutat. Betonpártá- 
zatú, köralapú tornya a wittenbergi vártemplom hangulatát 
mutatja Luther-korabeli sisakformájával együtt. /: A wit
tenbergi vártemplom tornyának tetejét a múlt század végén
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A téglalap alakú templomhajó 9.00 m. belső sz
szélességű; 16.5O m. hosszúságú, 5.60 m. magasságú. Be
fogadó képessége 500 lélek,lent 142, karzatán 30 ülő- 
hel 1 yel,  ̂ ^-r«z^tflttr és s^§Zék “felé nézn^f . Falhoz
simúló emelt oltárán Raksányi Dezső olajfestménye: Jöj
jetek hozzám mindnyájan, - szépen érvényesül. Az ettől 
jobbra levő szószék, valamint az énekszám mutató táblák 
a már korábban beszerzett padok stílusában

—  A templomtér mennyezete látható gyalult, fa
ragott és pácolt gerendás és parkettásán deszkázott fa
mennyezet, összhangban a templom berendezéseivel.

A főbejárat előtt támpilléres tornác vah.itiité 
-pamse*, az itteni oromzaton belülről kivilágítható üveg- 
festményű Luther-rózsa disz emeli a homlokzat hatását.
A wittenbergi vártemplomhoz hasonlóan a torony nyakát 
övezően van az aranyozott vörösréz betűkből álló feli
rat: „Erős vár a mi Istenünk? A.D. 1939."

A templomhoz kisebb sekrestye csatlakozik,és 
Aervbo^yan véve ;a mögötte még rendelkezésre álló telek-
részre gyülekezeti terem épitése.  
U rvacsorai edényei között van egy 1866-ból származó,belül
aranyozott ezüst kehely, finom vesesü szép munkával,melyet 
Lehotzky Antal adományozott. A felsoroltakon kivül hozzájá- 

rultak meg a templom felszereléséhez,harang beszerzéshez : 

Borbély Sándorné,Brahna Mária, fali Sándor és neje, Dukovics 

F erenc és neje, Baltigh Jenő és neje, Baltigh Árpád, Benzing 

István. A jelenlegi lelkész : D etre Lajos.


