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Dénesfa a Rábaköz délnyugati részén, 
Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye hatá-
rán helyezkedik el. 

A falu elnevezését a hagyomány szerint a te-
rület tulajdonosáról Vezekényi Dénesről kap-
ta, akinek 1265-ben adományozta a király ezt a 
földet. Az első írásos emlék 1406-ból származik 
Dyenesfalu néven. A középkorban a terület biro-
kosai a Dienesfalvyak voltak.

1600-ban az árvíz miatt teljesen lakatlanná vált 
a település. Ekkor már a Cziráky család is birto-
kolt földterületeket a településen és környékén. 

Cziráky Mózes 1610-ben építette az egyemele-
tes kastélyt, feltehetően 1825-1830 között nyerte 
el mai formáját Hild József tervei alapján. A kas-
tély főbejáratánál egy fehér márványból készült 
szökőkút fogadja a látogatókat. A kastély park-
jának 1840-től folyamatosan alakított angolpark 
jellege ma is jól látható. A nagyobb ültetések 1900 

évek elején befejeződtek. Az öreg parkban nem 
ritkák a 350-400 éves tölgyfa matuzsálemek. 

A malomárok mellett pedig az 1700-as években 
ültetett mocsári ciprusok magasodnak. A fenyők 
közül kiemelkedik a 115 cm átmérőjű mamutfenyő, 
de alig kisebb a hosszútűs fenyő és a mocsári fenyők. 

A kastélyhoz tartozik egy mesterségesen kiala-
kított halastó. A parkban látható 18. században 
készült késő barokk sírkő, melyet II. világhábo-
rús emlékművé alakították át.

A kastélyban található Szent Margit kastélyká-
polna a 19. században épült, műemlékvédelem 
alatt áll.  Fából kifaragott barokk oltára van. Az 
oltárkép Antiochiai Szent Margit megdicsőülé-
sét ábrázolja. A kórus karzata faborítású. Érde-
kessége a fafaragott részeknek, hogy zöldszínű-
ek, aranyozott díszítéssel.

Világháborús emlékművet a település la-
kói állíttatták a háborúban elesett hősök előtti 
tiszteletből.

13 platánfa található a Kastélyparkban, me-
lyeket az Aradi vértanúk emlékére ültettek a 19. 
században.

Az 1977-óta védett fás legelő a település határá-
ban található. A terület faállománya tölgy, kőris, 
szil, ma leggyakoribbak a kocsányos tölgyek, a 
legidősebbek 300-350 évesek lehetnek. 

Ezen a vidéken a fehér gólya még a fákon 
fészkel.
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