
Az intézmény neve: 

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
 

Az ÁMK : az óvodát, az óvodai és az iskolai melegítőkonyhát  és a helyi művelődési ház és 
könyvtárat foglalja magába.  
Alkalmazotti létszám 7 fő. Feladatunk:  a 3-6 éves korosztály óvodai ellátása , a községben a 
művelődés- szórakozás lehetőségének megteremtése, koordinálása, továbbá a 3-14 éves 
korosztály és a szociálisan rászorultak étkeztetése. Az intézmény és a falu vezetésének közös 
érdeke a település lakóinak színvonalas, kulturált művelődése és a civil szervezetek 
programjainak összehangolása. 
Az intézmény vezetője: Giczi Józsefné ÁMK igazgató 

 Az intézmény székhelye : 
 
Az ÁMK Óvodája -    9512. Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 28. 
Tel/fax: 0695/594-004 

Az intézmény egyéb feladat ellátási helye: 
 
Művelődési Ház és Könyvtár -  9512. Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos utca 46.  

Tel.: 0695/394-198 

Óvoda 

Az óvoda 1 vegyes életkorú csoporttal (25 férőhellyel), nagy tornaszobával, EU szabványnak 
megfelelő modern játékudvarral, melegítőkonyhával  és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. 
Az épület  1979-ben épült.  Azóta teljes külső  és számos kisebb belső felújítás történt. 
 Az Ady Endre utcában különálló épületben működő másik melegítő konyha és étkezőben, a 
helyi általános iskola diákjainak napi  háromszori étkeztetését biztosítjuk. 

Az óvoda feladata az integráción belül: 

A  szülőkkel szorosan együttműködve biztosítja a 3-6 éves korosztály nevelését,  iskolai 
életmódra való felkészítését. Óvodánk pedagógiai programja az ÁMK Pedagógiai  és 
Művelődési Programjának része. Olyan távlati terv, amely hosszú időre meghatározza nevelési 
céljainkat, feladatainkat, stratégiánkat. 
 Programunk jeligéje: 
 „ A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”   (Johann W. von Goethe) 
                                                                                
Óvodánk sajátossága: azoknak a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekeknek a nevelése, akik 
beszédfogyatékossággal vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek.  
Azt valljuk:  ….„gyermekkor csak egy van”, a mi felelősségünk, hogy azt boldoggá, 
kiegyensúlyozottá tegyük minden gyerek számára. 
Az óvoda munkanapokon  630 órától – 1630  óráig tart nyitva. 
 

 
 



 

                             Az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK Óvodája 

 

 Művelődési Ház és Könyvtár 

A helyi kulturális élet színtere a művelődési ház.  
Az épület az 1960-as években épült. Az ablakok, ajtók cseréje és a nagy terem felújítása 2005-
ben , 2015-ben pedig egy MVH pályázatnak köszönhetően megtörtént a tető és a belső terek 
felújítása.  240 fős nagyteremmel és színpaddal, előcsarnokkal, kisebb előadó helyiségekkel, 
klubszobákkal,  könyvtárral és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik.  
Két állandó kiállítása : a Petőfi emlékszoba és a galériában található I. világháborús 
Ostffyasszonyfai Hadifogolytábornak emléket állító kiállítás.  
Itt működik a községi KÖNYVTÁR , két számítógéppel, internet eléréssel, wifi-free. 
 
Feladata az integráción belül: 

- Rendezvényeivel biztosítja a kulturált művelődést, szórakozást, fellépési lehetőséget biztosít az 
amatőr művészeti- valamint alkalmanként szerveződő csoportoknak.  
- Rendszeresen  lehetőséget nyújt a közösségek, civil szerveződések, helyi lakosok egyéni  
programjainak, találkozóinak lebonyolításához. 
- Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamokat szervez.  
- A nagyterem kulturális események helyszíne mellett  iskolai tornateremként is funkcionál. 

Itt kerülnek megrendezésre:  
• A fenntartó által szervezett rendezvények (Nőnap, Idősek napja, Falunap, Szüreti 
      felvonulás, fogadások,  közmeghallgatás…stb. ) 

• Nagyobb helyet igénylő óvodai rendezvények (évzáró műsor) 
•  A faluban működő általános iskola hagyományos nemzeti ünnepei (Márc.15.   
      Okt.23.) és rendezvényei (Tavaszköszöntő, Weöres Sándor szavalóverseny,   
      stb….) tornaórák, szakkörök . 



• Hagyományőrző és egyéb rendezvények (Adventi hétvégék, Játszóházak, Igény  
 szerint tanfolyamok, előadások, zenés rendezvények, bálok, vállalkozói vásárok, 
civil szervezetek rendezvényei, gyűlései. 

• Helyi lakosok, egy - egy nagyobb létszámú családi eseményre - időpont egyeztetéssel, 
megfelelő felelősségvállalás mellett-, továbbra is ingyenesen vehetik igénybe a 
művelődési ház termeit.  

 
Hagyományőrző csoportok, klubok, tartós közösségek a művelődési házban: 

• Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör művészeti csoport  

• Nyugdíjas Klub  
• Időszakonként női torna, gyermektorna, tánc , jóga, egyéb.. 

 
Nyitvatartási idő: 

 Hétköznapokon  de. 8.00-11.00-ig       
                            du. 15.00-17.00-ig , csütörtökön 20.00-ig . 
    szombaton: 18.00 – 21.00-ig 

illetve programok, rendezvények idején szükség szerint, vasárnap is. 

A könyvtár   szerda és  péntek :    15.30 – 18.00 óráig várja a látogatókat. 
 

 

Az ostffyasszonyfai óvoda történetéről ismert, 

hogy az óvodaalapítás gondolata két nemesen gondolkodó, helyi földbirtokos nevéhez fűződik. 
      
Koczor Dániel Vasvár megye főszolgabírája és felesége péteri Takáts Irén, végrendeletben 
hagyták nemesi kúriájukat községi óvoda céljaira, 1893-ban.  Trsztyénszky János földbirtokos és 
felesége Somody Eszter pedig végrendeletében -az evangélikus egyházközségére hagyott 
vagyona mellett-, lakóháza eladási árából ajánlott fel bizonyos összeget a kisdedóvó javára, 
1897-ben.   
 

A két nemes adakozó sírját az ostffyasszonyfai temetőben az önkormányzat gondozza, de 
óvodásainkkal is megemlékezünk róluk. Sajnos a végrendelkezők akarata sokáig nem 
valósulhatott meg, így csak 1942. december 1-én kezdte meg működését Ostffyasszonyfán az 
óvoda, a Koczor Dániel féle kúriában.    

 
Az első kinevezett óvónő - Ostffy Lajos (községünk névadó földbirtokosa) közbenjárására és 
meghívására - Herczeg Margit volt, aki már akkor több éves gyakorlattal rendelkezett. 
(Régebben az Ostffy családban nevelőnőként is dolgozott)  Induláskor a gyermeklétszám 36 fő 
volt , mely 1943-44 nyarán, a dologidőben 50-70 főre emelkedett. 
A beíratási díjat 1 pengőben állapították meg. 

  
Az óvoda ügyek intézését az óvodabizottság végezte.  



Az óvodabizottság tagjai: 

Elnök:  Dr. Ostffy Lajos földbirtokos  

Alelnökök:  Nagy István ev. lelkész és  Hatt András rk. plébános, 

Jegyzőkönyvvezető: Pálvölgyi Árpád kántortanító, 

Gondnok:  Mesterházi Elek malom tulajdonos, 

Bizottsági tagok:  Nagy Istvánné, Károlyi Aliz, Fehér Ernőné, Herczeg Margit, 
dr.Németh Sándor orvos, Németh Sándor ny. ev. tanító, Czinder Ferenc gazda. 

 

Az óvoda céljára hagyományozott 
Koczor-ház  

(1985-ben került lebontásra)   

 

 

 

 

1944. októberétől rövid ideig szünetelt 
az óvoda működése. Népkonyha, majd orvosi rendelő céljaira használták, de a II. világháború 
után ismét zökkenőmentesen üzemelt. 

 
 Az 1955-60-as évek között nagyon elnéptelenedett, félő volt, hogy megszüntetik. Az 1960-as 
évektől viszont ismét emelkedett a gyermeklétszám, 1963-ban az épületet 150 ezer Ft-os 
költséggel felújították, korszerűsítették, mégis az egycsoportos óvoda kezdett kicsinek 
bizonyulni, gyakori volt az elutasítás. 
 A község vezetői belátták, hogy ezen változtatni kell, előre kell lépni, hiszen az épület a 
növekvő követelményeknek nem felelt meg. 
Ugyanazon a telken, az akkori óvodaépület előtt kezdődött meg az építkezés. 

 
 1979. szeptember 14-én ünnepélyes keretek között felavatták és átadták rendeltetésének az új, 
ma is működő, modern 50 férőhelyes óvodát. 

 

 

 


