
58

Győrsövényház
Győrsövényház Község Önkormányzata
9161 Győrsövényház, Petőfi S. u. 100.
Honlap: www.gyorsovenyhaz.hu
E-mail: onkgysh@freemail.hu
Polgármester: Hokstok Imre

Győrsövényház a Kisalföldön sík vidékén, a Tó-
közben helyezkedik el. Határában van a Rábca és 
a Keszeg-ér torkolata, valamint a Fehér-tó.

A falu elnevezése a helyi monda szerint egy 
halászember cölöpöket vert és közét vesszővel 
körülfonta, majd betapasztotta sárral. Ez volt az 
első lakóépület a községben, innen kapta az falu 
a nevét. 

Az első írásos adat Győrsövényházról 1396-
ból való. Ebben „villa Suuenzad” néven szerepel 
a település. A 14. század végéig Sövényszádként 
szerepel az iratokban. Ez feltehetően egy Sövény 
nevű folyó torkolatára utal. 

A falut több család is birtokolta, majd 17. század 
végétől a győri jezsuita rend tulajdonába került. 
A település 1704-ben a Rákóczi szabadságharc 
idején császári csapatok égették fel. A község ha-
tárában lévő kuruc dombnak nevezett homokos 
magaslat valószínűleg ebből az időből ered.

1815-ig lakatlan volt a település. Ekkor a magyar 
lakosság mellé bajorországi svábok települtek be. 
A község 18-19. századi birtokosai német szár-
mazásúak voltak. 

A 20. század első felére alakult ki a „felsőfalu” 
és az „alsófalu”. Felsőfaluban a módosabb pa-
rasztcsaládok, alsófaluban a napszámosok és a 
cselédek laktak. A természetes vagyoni különb-
ség egyre nagyobb politikai és etnikai ellentétet 
hozott a falu lakói között. 

Német és magyar nyelvű tanítás folyt a faluban.  
1946-ban a sváb lakosság 58%-át kitelepítették a 
községből, helyettük magyarok költöztek be. 

A faluban az 1700-as évek elején túlnyomó-
részt lutheránus vallású lakosság volt. 1808-ban 
készült összeírás alkalmával azonban már szin-
te a teljes lakosság katolikus volt, lutheránusok 
mindössze hárman voltak, valamint 11 zsidó val-
lású is élt itt.

A mai templomot állítólag a jezsuiták építették. 
Egyházi anyakönyveit 1723-tól vezetik. A barokk 
stílusú templom kertjében Szűz Mária szobor és 
Temetőkereszt látható.

A településen a haranglábat 1926-ban építették. 
A temetőben pedig a Temetőkápolnát érdemes 
megnézni. Göltl-keresztet a Gárdonyi utcában 
1875-ben állíttatta a község akkor leggazdagabb 
gazdája, Göltl Márton. Az Egyesület Győrsövény-
házért felújíttatta 2014-ben.

Az egykori Fricke-kastélyhoz, mai iskolához ve-
zető utat szegélyezi a vadgesztenyefasor, az alle. 

A Rábca szabályozásáig sokszor öntötte el a te-
rületet az árvíz.  Az itt élők többsége a szabályo-
zásig halászatból élt, ma már csak földművelés-
sel foglalkozik a lakosság.
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