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Ikrény Rábaköz keleti részén a Tóközben talál-
ható. A falu a Rába bal partján épült. A régészeti 
leletek bizonyítják, hogy már 5000 évvel ezelőtt 
is éltek ezen a területen. Az első oklevél 1200-as 
években kelt, amelyben már említik a falut. A 13 
században az Ikrény család birtokában volt, majd 
Miklós bán, a Kanizsay család és Nádasdy Tamás 
tulajdonába is került az évszázadok során. 1614-
ben Győr város és Vizkelety János volt a birtokos. 
A települést birtokló családok közül kiemelendő 
a Lamberger család, akik 1777-1945 között voltak 
itt tulajdonosok.

Ebben az időszakban nagy építkezések kezdőd-
nek a településen. A földeken gabonatermeléssel 
foglalkoztak, majd állattenyésztéssel. Lamberg 
gróf ezen a birtokon 1800-as évek elején angol 
félvér méntelepet hozott létre.

A 19 század közepétől kezdődött a vasútvonal 
építése. A birtokosoknak érdekük volt, hogy a 
vasút az ő területükön menjen. 

A község határában a Rákóczi-féle szabadság-
harc idejében és 1848-ban is csatározások foly-
tak. Ezek a csaták éppúgy, mint az I. és II. vi-
lágháború is követelt áldozatokat a falutól. Az 
1914-es világháborúban elesettek emlékére állí-

tották a Mária szobrot Ikrényben, helyreállítását 
Lebó Ferenc győri szobrászművész végezte.

A ma is fennálló Merán kastély, állítólag haj-
dan kolostor volt. Mellette jelenleg egy urasági 
kápolna található.

Az ikrényi katolikus templomot 1993. szeptem-
ber 25-én szentelték fel.  A templom Czank Vilmos 
plébános irányításával adományokból, valamint a 
lakosság társadalmi munkájával készült.

Nepomuki Szent János homokkőszobor a temp-
lom előkertjében áll. A homokkő-
szobor Budai István szobrászművész 
rekonstrukciói közé tartozik.

1995-ben került felajánlás útján 
Ikrénybe a Kőkereszt. A templom-
kertben helyezték el.

A faluban a kastély melletti a Fü-
löp-erdőben sétálva elérjük a Rába 
holtágát. A Sós-tónak nevezett 
holtág Rábapatona és Ikrény közsé-
gekhez tartozik. A Rába 19. századi 
szabályozásakor alakult ki. Belví-
zelvezetés, belvíztározás és horgászat céljára van 
hasznosítva. A víz őshonos halai között meg-
található a csuka, compó, ponty, aranykárász, 
keszegfélék, amur. 

A falu címerének felső mezejében található ka-
puboltozat a helytörténeti jelentőségén túl szim-
bolizálja a fogadókészségét, vendégszeretetét és 
nyitottságát, mely mindig jellemző volt a falu la-
kói számára. 
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