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Jobaháza a Kisalföld közepén található település, 
a 85-os főútról közelíthető meg.

A falu határában már kelták éltek, ez a régészeti 
kutatások alkalmával megtalált leletek is bizonyít-
ják.1293-ban okiratokban már használták a telepü-
lés nevét. A monda szerint az elnevezést az alapító-
jától kapta, akit Jobb-nak neveztek. Kunyhóban élt, 
majd épített egy házat. „Jobb a ház” kijelentésével 
a települést Jobbaházának hívták. A másik válto-
zat szerint a magyaJoba személynév és birtokos 
személyraggal ellátott magyar ház, azaz lakóhely, 
otthon főnévnek az összetételéből jött létre.

A falu a középkorban nemesi község volt. Erede-
tileg három településrészből állt. Északon „Joba-
háza”, középső részen Ombod földje, a déli részen 
Csáford településrészt terült el.

Az 1600 évekig ezen a három néven szerepelt a te-
rület. 1740-ben már csak Jobaháza néven szerepel.

A török harcok idején a falu elnéptelenedett 
szinte egy évtizedre. Majd a Döry család birtokába 
került. 

A község északi részén a Jobbaházy Dőry Ádám 
kastélyt építetett 12 szobával. A kastélyt 12 hektá-
ron park vette körül gyertyán és platánfákkal. Je-
lenleg helyi védelem alatt áll, Idősek otthona mű-
ködik benne.

I. Ferenc 1824-ben kiadott takács céh privilégi-

umlevele alapján 17 mester dolgozott a céhben. Az 
1848-49-es szabadságharc idején mozgalmas lett a 
község élete. Moson és Sopron megye Nemzetőr-
ségének központja lett Jobaháza. 

A századfordulón a kastélyt Borsody Péter vá-
sárolta meg. Fia artézi kutat fúratott, ő építette 
környéken az első tejcsarnokot. A Dőry kastély és 
kastélypark jelenleg idősek otthonaként működik.

1930-ban két nyilvántartott major volt a tele-
pülésen a Borsody és a Török major.A gazdasági 
fellendülést azonban a 1939-től gazdasági helyzet 
romlása követett

A falu lakóinak nagyobb részben római katolikus 
vallású, kisebb részben evangélikus.

A Szentháromság római katolikus templom 1941-
ben épült. Barokk stílusú, romantikus jegyekkel. 
Hossza 21 m, tornya 18 m magas. A főoltára barokk 
stílusú, kő alapzatú, fa menzájú. Közepén a Szent-
háromságot ábrázoló olajfestmény látható.

Az Evangélikus imaház harangtornya 1997-ben 
készült el.

A katolikus temetőben a Dőry család kriptája 
található.

A falu nyugati végén áll egy kereszt. Az em-
lékezet szerint fehér Vendel bácsi állítatta 
annak tiszteletére, hogy fia visszaérkezett a I. 
világháborúból. Az 1950-es évek végéig itt tartották 
meg a keresztúti ájtatosságot is.

A falu határában lévő Kálvária domb egy sírhely, 
ahova már a népvándorlás ideje alatt is temettek.

A település jelentős természeti értékekkel rendel-
kezik. Kiemelkedik a kastélypark és a helyi véde-
lem alatt áll a Jobba tölgy.  A körülbelül 250 éves 
tölgy a valamikori Török-major területén áll. 20 m 
magas, 3,6 m törzskerületű és 40 m lombsátor ke-
rületű a tölgyfa.
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