
A Szent Miklós római katolikus templom

Az 1673-as Pongrác-féle térkép már jelöli a falu első templomát, melyet a hívek
adományaiból Szent Miklós tiszteletére emeltek fából. Helyére 1722-ben építettek
kőtemplomot,  melyet  1796-1798  között  herceg  Esterházy  Miklós  kegyúr
kibővíttetett, így érte el jelenlegi méretét. 

A  templom  a  falu  központjában  álló,  egytornyos,  későbarokk  épület,  melyet
gótizáló  támpillérek erősítik.  A bejárat  egyszerű  keretét  zárókő díszíti.  Fölötte
ovális,  rácsos ablakok helyezkednek el. A torony aránytalanul nyújtott, sarkain
pedig toszkán jellegű lizénák vannak. Az óra 1992-ben került a toronyra. Mindkét
homlokzati  oldalt 5-5 ablak díszíti.  A jobb oldali  3. alatt található a főkapuhoz
hasonló, szintén dísztelen oldalbejárat. Ennek az oldalnak a szentélyfalához épült
az alacsony sekrestye a főhomlokzat felé néző bejárattal.

A  templom belső  tere  boltszakaszos  csehsüveg boltozatokkal  fedve,  melyeket
enyhén kiugró  pillérek választanak el  egymástól.  A szentélyt  fél  ellipszis  alap
fölött álló félkupola fedi és barokk kő korlát zárja. 

A copf szószék fából készült, aranyozott füzéres, rozettás, meanderes díszítéssel.
Négyszögletes  alaprajzú  baldachinjának  tetején  és  két  sarkán  kis  angyalfejek
láthatók. A három mellvédtábláját egy-egy aranyozott dombormű ékesíti.

A  főoltár  feletti  freskó  az  utolsó  vacsorát  ábrázolja,  míg  az  ún.  evangéliumi
oldalon, a szentély falán Szent Miklós püspök freskója látható.

A Mária oltár a templom egyetlen mellékoltára. Itt található azon galgahévíziek
névsora, akik első illetve a második világháborúban hősi halált haltak.

A modern vonalú padok négy felekezetre osztják a teret.

A templom előtt álló későbarokk kőkereszt magas, toszkán oszlopon áll. Felirata
ugyan  megkopott,  de  a  falu  egykori  plébánosa  szerint  1773-ban  készíttette
Kozma  Mihály  uradalmi  ispán.  A  kereszt  alatti  dombon  koponya  található.  A
korpusz mozdulata mértéktartó, az arc nagy kifejezőerővel bír.



A  templomkert  keleti  részén  található  a  Szentháromság-oszlop,  mely  szintén
barokkos, a XIX. század első felére keltezhető. Anyaga homokkő. 

2013  szeptemberében  pályázati  támogatás  segítségével  a  templom tornya  új
kupolát kapott, majd a következő évben külső szigeteléssel megújult a templom
homlokzata is. 


