SZENT SEBESTYÉN TEMPLOM

A gartai városrész első temploma fából épült Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanuk
tiszteletére 1710 körül. Kicsiny volta miatt a hívek szívesebben jártak Kapuvárra vagy
Babótra. Később megépítették az első kistemplomot 1742-ben, kelet-nyugati fekvéssel,
bejárata Kapuvár fele nézett, kívül harangláb állt, benne két haranggal. 1761-ben lebontották a
haranglábat, a bejárat elé tornyot építettek és összekötötték a templommal. Ezen második
templomot az elkövetkezendő 150 év alatt berendezik és folyamatosan díszítik. Délkeleti
oldalán kőfallal körülölelt temető volt. E templom két oltárral rendelkezett. A főoltár két
festett képe Szent Sebestyént és Katalint ábrázolta, a kisoltár téglából épült, rajta a fájdalmas
anya képe. Ez az időszak Garta növekedésének kora, melyben iskolákat alapítottak és
építettek. Ez az első funtus nélküli iskola, mely magánházban volt. Szerény intézmény volt:
az egytantermes oskola tanítólakással alkotta az úgynevezett mesterházat. 1875-ben
lebontották a régi mesteriskolát és vele szemben tágas új iskolát építettek új tanítólakással. Ez
lett Garta szíve. Ezen iskolában már négy tanítói státusz volt. Az első kőtemplom, mely Garta
második temploma volt, megöregedett és elég rossz állapotba került. Ezidőtájt Garta
lakossága is megszaporodott, elérte a kb. 1500 főt. Kapuvár templomát háromhajóssá bővítik
(1884), Garta sem akar lemaradni, ezért a közösség új templom megépítését határozza el
1900. január 7-én. 1906. április 8-án Németh János prépost plébános tette le és áldotta meg az
alapkövet. Bánszky Mihály budapesti építész készítette a terveket és ő vezette az építkezést is.
A templom 1600 fő befogadására alkalmas, alapterülete 372 m2, párkánymagassága 12 méter.
Belső berendezésével együtt neogót stílusban épült. Kecses tornya 47 méter magas,
párkánymagassága 36 méter. A munkálatokat jobbára gartai mesterek végezték; a belső
berendezés (fő és mellékoltárok, szószék) Lewis Róbert szombathelyi műhelyében készült. A
pneumatikus orgonát Angszter József és fia készítette. Az új templomot 1907. június 16-án
szentelte fel gróf Széchenyi György győri megyéspüspök, aki Eszterházy Miklós herceg (aki
8000 koronával támogatta az építést) és Berg Miksa kíséretében érkezett Kapuvárra. Garta
első plébánosa Turner Kálmán lett, aki a Thalabér Gyuláné vendéglős által adományozott
házban alakította ki a plébániát. Fennállásának közel száz esztendeje alatt a templomot
gazdagon berendezték, szobrokkal és festményekkel díszítették. Szépek a stációs képek és a
templomban kapott helyet a gartai születésű Lukácsi Lajos kőből készült Krisztus szobra is.

