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Kapuvár
Kapuvár Város Önkormányzata
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Honlap: www.kapuvar.hu
E-mail: polgarmester@kapuvar.hu
Polgármester: Hámori György

Kapuvár a Kisalföld közepén, a Rábaköz és a 
Hanság-medencének a találkozásánál fekszik. 
Az ország nyugati kapuja, a Fertő-tótól délre el-
terülő vidék központja. A várából ellenőrizték a 
kelet-nyugati irányú utat. Az elnevezése is innen 
ered.

Az első írásos említése 1162-ben történik. A te-
rület 1350-től a Kanizsaiak, 1532-től a Nádasdyak 
és 1681-től az Eszterházyak tulajdona volt. A tele-
pülés 1558-ban mezővárosi rangot kapott. A törö-
kök pusztítását nem kerülhette el Kapuvár sem, 
egy ideig el is foglalták a törökök. A Rákóczi sza-
badságharcban a várért kemény harcok folytak, 
végül lerombolták, hogyne kerüljön a labancok 
kezére.

Az épületet a 18. század közepén az Eszterhá-
zyak építették át barokk stílusú kastéllyá. Itt lak-
tak az uradalmi hivatalnokok, és főtisztviselők. 
Rövid ideig a legendás víziember, Hany Istók is 
lakója volt a kastélynak. 1843-ban a tűzvészben 
megrongálódott a kastély, később csak a károkat 
javították ki rajta. 1864-től Berg Gusztáv báró 
lakott itt a családjával. Átalakításokat végezte-
tett rajta. 1945 után köztulajdonba került, itt he-
lyezték el a gépállomást. 1957-1960 között felújí-

tották, de a 19. századi részleteit nem állították 
vissza. 

A 1864-től Báró Berg Gusztáv bérelte a kapuvári 
uradalmat, sikeres mintagazdasággá fejlesztette.

1945-től az ipara is jelentősen fejlődött, az itt 
lévő gyógyvíz pedig a strand és termálfürdő lét-
rehozását tette lehetővé. Orvosi vizsgálatok mu-
tatták ki az 1800 méter mélyről feltörő 67 C°-os 
termálvíz mozgásszervi betegségek gyógyító ha-
tását, nőgyógyászati problémák, a légzőszervi be-
tegségek okozta panaszok enyhítésére, gyógyítá-
sára is alkalmas. A Flóra Termálfürdő gyógyvize 

és a fürdő kiegészítő szolgáltatásai testi megúju-
lást, lelki felfrissülést nyújtanak a vendégeknek.

Kapuváron 5 templom található. 

Assisi szent Ferenc templom: A templom 1942-
ben épült. A templom belsejében Schima Bandi, 
győri kovácsművész fémmunkái és Závory Zol-
tán festőművész képei láthatók. A főoltárt a ka-
puvári és a höveji népi motívumok díszítik.
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Sarlós Boldogasszony temploma - Házhely: A 
templom 1991-ben épült.

Szent Anna templom: A templomot a XIX. szá-
zadban Meiszner Károly tervei alapján építették 
klasszicista stílusban, majd eklektikus stílusba 
alakították át. Főoltár képét bécsi művész 
festette, mely a templom védőszentjét Szent 
Annát ábrázolja Máriával 
és Joachimmal. A templom 
freskóit Samodai József 
készítette az 1950-es évek 
elején.

Szent Pál templom – Ön-
tésmajor: A hitbizomány 
1934-ben az iskola nagy-
termében oltárfülkét épí-
tettek és ide helyezték el 
az oltárt Szent Pál apostol 
szobrával. 1982-ben alakí-
tották kápolnává és ettől 
az évtől rendszeresen mi-
séztek a templomban. Az 
udvarban 1985-ben épült az 
új harangtorony.

Szent Sebestyén temp-
lom – Garta: 1906-1907. 
években épült Kapuvá-
ron Garta városrészen a 
neogótikus templom. A 
kapu timpanonjában Závory Zoltán 1925-ben ké-
szült Krisztus-képét helyezték el. Az előcsarnok-
ban Lukácsy Lajos által készített Krisztus szobor 
áll. A templomban Steyner Della Pietro és Závory 
Zoltán képei láthatók.

Az 1848-as szabadságharc, a világháborúk, az 
1919-es kommunista terror, az 1956-os forrada-
lom áldozatainak emlékére több emlékművet is 
találunk a város parkjaiban.

A temetőben a Berg síremlék, a Pátzay Pál sí-
remlék, a Szigethy Attila síremlék előtt megáll-
va tiszteletünket róhatjuk le az elhunytak előtt.

A város utcáin, park-
jaiban sok szép vallási 
és világi jellegű szobrot 
tekinthetünk meg, mint 
a Kenyérszegő, a Hárfá-
zó nő, Nepumuki Szent 
János, Karikázó, Ugró-
köteles lány, Dr. Veres 
János, stb.

Kapuvár környéke ter-
mészeti értéke a 40 km 
hosszú Kis-Rába termé-
szetes csatorna. A Rábát 
a Rábcával köti össze. 
A vízmennyiségét zsi-
liprendszerrel lehet sza-
bályozni. A vize egykor 
malmokat hajtott. 

Csodálatos a Fertő táj, 
a Hanság természeti 
kincseivel. Megtekint-

hető a Fertő tavi nádvilág, a Hanság madár-
világa, őshonos növényfajok, állatfajok (vidra, 
túzok, feketególya, szürkemarha…) szervezet-
ten madárlesek és kajaktúrák alkalmával vagy 
egyénileg is.
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