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Uraiújfaluban lakom. Községünk beletartozik a Répcelaki Szent Márton-
ösvényen öt településébe. A falvakba először 2010. április 27-én indultak el 
a gyalogosok. Kb. 17 km-t tettek meg, amíg bejárták mindenhol a látnivaló-
kat. Közben nem csak Szent Márton borával, hanem Szent Márton kiflivel is 
kínálták a résztvevő 100 embert. A mostani időkre már a nevezetességeken 
túl sok Szent Márton kép is van a településeken. 
 

 
 
Répcelak 
A répcelaki plébánia pihenőpontot kínál a kerékpáros útvonalakon közle-
kedőknek. Az új építésű katolikus templomban Szent Márton a Magyar Ki-
rályság történetében című képsorozat látható. A templom keresztúti stáció-
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képei a helyi születésű neves ötvös művész, Engelsz József alkotásai. Ugyan-
csak ő készítette a tűzzománc Mária képet, a szentélyben lévő Illés-
keresztet, a tabernákulum ajtóinak domborműveit. Az oltár és az ambó elő-
lapját Ozsvári Csaba ötvös művész alkotásai díszítik. Az emeleti teremben 
lévő tárlat a település múltjáról ad felvilágosítást. Az épületben lehetőség 
van a kerékpározók fogadására, kalauzolására. A fogadópont munkatársai 
készséggel mutatják be a templom értékeit, a település és a környék látniva-
lóit. A templom szomszédságában található a helytörténeti gyűjtemény. A 
városközpontban lévő művelődési otthon kiállítótermében mindig látható 
időszaki kiállítás. A kultúrház mellett helyezkedik el az 1870-ben épült 
evangélikus templom. A bejáratánál áll Luther Márton bronz szobra, ame-
lyet Veress Gábor készített, és a reformátor magyarországi első köztéri 
szobrai közé tartozik. 
A katolikus plébánia a hozzá tartozó települések kulturális és természeti 
értékeit 
Répcelaki Szent Márton-ösvény néven kapcsolja egybe. 

 

 
 
Csánig 
Csánig Árpád-kori eredetű templomában több középkori freskótöredék rej-
lik. Mint a környék több ősi templomát a reformáció idején az evangéliku-
sok használták. Ezt a kort tárják elénk a falfeliratok. A település egykori 
evangélikus iskolájában egyháztörténetet, életmódkultúrát, és természeti 
környezetet megismertető bemutató központ kapott helyet. 
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Nick 
Nicken a rábai duzzasztómű a Hanság víz-utánpótlását szolgálja, és működ-
teti az ország egyik legfiatalabb vízi erőművét. A folyópart a természeti kör-
nyezet látványos helyszíne. A település 1776-ban épült templomának alap-
zatában láthatók a korábbi gótikus templom kövei. A plébánia-épületben 
lévő gyűjtemény a hitélet értékes tárgyait, egykori díszes liturgikus eszkö-
zeit mutatja be. Az udvarban lévő kemencés épületben a népi kultúra hasz-
nálati tárgyait szemlélhetjük meg. A szomszédban lévő hajdani iskolaépület 
örökségvédelmi közösségi házként működik. A település határában folyik a 
Kőris-patak, amely a váti Szentkút-kápolna szentélyében ered. Érdekessé-
get jelentenek a patak mederforrásai, amelyeknél télen sem fagy be a víz. 
 

 
 
Uraiújfalu 
A község egykor önálló faluként létező Szentivánfa településrészén áll a Ke-
resztelő Szent János tiszteletére szentelt templom, melynek falai a 13. szá-
zadban épültek. A templombelső déli oldalán fennmaradtak a háromkirá-
lyok érkezése és a csodálatos halfogás 14. századi töredékes falfreskói. A 18. 
század végén stukkókkal díszített, igényes késő barokk stílusban alakították 
át a templomot. 
A nevét viselő óvodában a Bezerédj Amália-emlékszoba a településen szüle-
tett írónőt, az első magyar gyermekkönyv szerzőjét mutatja be. Szelestey 
László szülőházán tábla őrzi a költő és politikus emlékét. A községben több 
kúria is található. Az evangélikus templom 1784-ben épült. Az épület nagy-
sága jelzi az anyagyülekezet egykori jelentős hívő számát. A templombelső 
fagerendázata, korabeli padjai, kő keresztelőkútja, szószék oltára az épület 
értékes berendezéseihez tartoznak. 
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Vámoscsalád 
Vámoscsalád jelenleg álló Szent Márton- temploma 1795-ben épült. Mellet-
te található a bibliai növények kertje, ahol Szent Márton tanítványának, 
Szent Brictius püspöknek és Guzmics Izidor bakonybéli apátnak az emlék-
táblája áll. A templommal szemben az 1889-ben épült plébánia a régi idők 
hangulatát idézi. Szent Márton tiszteletének sok emlékét bemutató gyűjte-
ményt érdemes megtekinteni a plébánia épületében. 
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