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Fehértó a Hanság délkeleti részén, a Tóköz-
ben helyezkedik el. Tóköz a Rába, a Rábca és 
a Mosoni-Duna összefolyása közt, a Hanság 
szomszédságában elterülő lapos, vizenyős mé-
lyedésekkel tagolt terület. A falu közelében 
található tó vize feltűnően fehér volt, innen a 
falu elnevezése.

Feltevések szerint Újfalu elnevezésű település 
feküdt a mai falu területén. Mórichidai és az 
Enyingi Török család voltak a birtokosai. Való-
színűleg a pogány dúlások idején pusztult el. Az 
elnéptelenedett település eggyé vált a tájjal. Erről 
azonban írásos emlék nem maradt fenn.

Első írásos említés 1368-ban kelt oklevélben 
történik. A falu „Feyrtow” néven szerepelt ebben 
az iratban, mint vámhely. 

A magyar lakosság katolikus vallású volt, 
egypár zsidó lakos kivételével. A községben ta-
lálható római katolikus templomot 1742-ben 
építették barokk stílusban, benne egy egye-
di készítésű oltár látható. A templomkertben 

Máriát ábrázoló szobor került felállításra.
A virágos faluban sétálva a Győrsövényhá-

zi úton a Szent családot ábrázoló szobrot, a Kis 
utcában a Fájdalmas Szűzanya szobrát és a Rá-
kóczi utcában egy Szűz Máriát ábrázoló szobrot 
láthatunk.

A falu határában levő földek minősége miatt a 
növénytermesztés épphogy csak a megélhetést 
biztosította. A falu a marha-és lótenyésztéséről 
volt híres, de a lakosság foglalkozott nádterme-
léssel, mesterséges haltenyésztéssel. 

Jelenleg a község határában lévő terület a Fer-
tő-Hanság Nemzeti Park kezelésében van. A 
növény-és állatvilágának gazdagsága miatt szi-
gorúan védett terület. A réteken orchideák, kos-
bor, gólyahír hozza a virágait. A Fehér-tóban még 
élnek a réti csík és a lápi póc halfajták. A lápos, 
mocsaras részeken ritka állatfajok figyelhetők 
meg, mint például a patkányfejű pocok. A ná-
dasokban, réteken mintegy 200 madárfaj (töb-
bek közt vörösgém, nagy kócsag és bölömbika) 
fedezhető fel. Ornitológiai és természetvédelmi 
tábort évente szerveznek itt a Hanság természeti 
kincseinek megismerése céljából.

A településtől észak-keletre található az ország 
kiemelkedően fontos madárvédelmi, vonulási 
fészkelési területe a Fehér-tó. A táj jellegzetessé-
gei a kiszáradt láprétek, mocsárrétek, kiterjedt 
nádasok, bokorfüzesek és füzesek, valamint a 
nyílt víztükör.
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