Szent Márton Európai Kulturális Útvonal

Répcelaki Szent Márton-ösvény

RÉPCELAKI SZENT MÁRTON-ÖSVÉNY
A répcelaki plébániához tartozó vámoscsaládi templom a Szent
Márton Európai Kulturális Útvonal állomása. Szombathely és Pannonhalma, Kercaszomor és Pozsony között helyezkedik el a zarándokútvonalon.
A plébánia a hozzá tartozó települések: Répcelak, Csánig, Nick,
Uraiújfalu, Vámoscsalád kulturális értékeit és Márton püspökre utaló
emlékeit kívánja összekapcsolni és bemutatni az ösvény keretében.
LEGFONTOSABB LÁTNIVALÓK
RÉPCELAK
1. A Répcelaki Szent István Király-templom építése 2004-ben fejeződött be. Nyolcszögletű alaprajzával a templomépítészet egyedi
formáját képviseli.
2. A helytörténeti kiállítás a főút mellett lévő – egy ideig imaházként
szolgált – épületben mutatja be a múlt tárgyi emlékeit.
3. Az evangélikus templom 1870-ben épült. A településen a közelmúltig többségben lévő lutheránus hívek szép istentiszteleti helye.
4. A Művelődési Ház és a Nyitott Tér Kulturális Egyesület sokszínű
programjaival komoly értékközvetítő és művészeti tevékenységet
folytat.
CSÁNIG
5. A középkori eredetű római katolikus templom közelében honfoglalás-kori sírokat találtak. Falait egykor freskók díszítették. Oltárának
apszis felőli részét praktikus módon sekrestyeszekrénynek képezték
ki.
6. Az evangélikus gyülekezet imaházát az 1800-as évek elején megvásárolt magtárépületből alakították ki.
NICK
7. A Szent Anna-templom helyén állt a település középkori temploma.
8. A plébánia-épület egyházművészeti kiállításnak ad otthont.

9. A Kőris-patak a váti Szentkút-kápolna szentélyében ered. Nicken
folyik legközelebb a répcelaki plébániához tartozó településekhez.
10. A nicki duzzasztóműnél a Rába folyó állandóan megújuló természeti szépségét kínálja. A mai vízi erőmű az ország egyik legfiatalabb
áramtermelő létesítménye.
URAIÚJFALU
11. A Bezerédj Amália-emlékszoba a településen született írónőt, az
első magyar gyermekkönyv szerzőjét mutatja be.
12. Szelestey László szülőházán tábla őrzi a költő és politikus emlékét.
13. Az evangélikus templom az 1700-as évek végi építészet szép emlékeit és az egykori anyagyülekezet nagyságát reprezentálja.
14. Figedy Fichtner Sándor emléktáblája a neves katonazenész karnagy szülőhelyét jelzi.
15. A Művelődési Ház, amelyet az egykori Vidos-kúria felújításával
alakítottak ki, a kulturális események helyszíne.
16. A szentivánfai Keresztelő Szent János-templom a belső felújítás
ideje alatt is érdekes középkori és copf stílusú részeket tár elénk.
VÁMOSCSALÁD
17. A Bezerédj-kripta nemcsak a település földesurainak szolgált temetkezési helyül, hanem a korábbi templom helyét is jelöli.
18. A Művelődési Ház a közösségi programok mellett rendszeresen ad
otthont helytörténeti kiállításoknak.
19. A plébánia-épület 120 éve készült. Pincéje a Márton-napi borkóstolót idézi. A gyerekeket számtalan kirakójáték várja.
20. A templom szentélyfreskója Szent Mártont, mint hittérítőt mutatja
be.
Megközelíthetőség: a 86-os főúton Csorna és Szombathely között félúton.
Az ösvény helyszínei látogathatók
bármely előzetesen egyeztetett időpontban.
Bejelentkezés, információ: H-9665 Vámoscsalád, Fő út 67.
Tel.: +36 95 346-007 E-mail: aigner@martinus.hu
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