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Az Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony templom 

története és otthont adó környezete című kiadvány előszava 
 

Egy Európai Uniós pályázat tette lehetővé az Ostffyasszonyfai 
Nagyboldogasszony templom és környezetének teljes felújítását. Ebben a 
tartalomban szerepelt a templombelsőben a teljes villamoshálózat cseréje, a 
lábazati részen közel két méteres magasságban a lábazati vakolat alatti rész 
feltárása és teljes javítása, valamint a freskók és a falfestések felújítása. 
A templomkert kerítése újjáépült, kovácsoltvas kerítés elemekkel és kapuval, a 
templomba vezető bejárati rész akadály mentesítve került kialakításra megfelelő 
térvilágítással.  
Az 1930-as években a hívek adományaiból ültetett régi fák meghagyásával új 
növényzettelepítésre került sor. Új parkosítás történt a plébániaudvar egy részén 
is.  
A járulékos munkákban a faluközösség tagjai áldozatos munkával kivették a 
részüket, ezzel reményt adva arra is, hogy az emberi nyitottság és a közösségi 
összetartozás ereje Ostffyasszonyfán működik, és reméljük megmarad működni! 
 
A felújítási munkákon túl adatott meg annak a lehetősége, hogy ez a kiadvány 
meg szülessen. Ennek okán kerültek elő a régi egyházközségi jegyzőkönyvek, 
melyek pontosan tükrözik az egyházközösség múltját, példát mutatva abban is, 
hogy elődeink a szegénység ellenére óriási aktivitással és összefogással élték 
meg az életüket, pontosan dokumentálva az eseményeket is. Ezek egy része 
digitalizálásra került és ez az anyag további munkával feltárható és közzé tehető. 
Engem személyesen nagyon megérintett a plébánia irattárában őrzött kézirat, a 
Historia domus Parochiae Ostffyasszonyfaensis, melyet Hatt András plébános írt 
1934 évtől 1957 évig. Az Ostffyasszonyfai Plébánia története tömören összegzi 
az esztendők nevezetes történéseit, a küzdelmeket a fennmaradásért. Leírja a 
második világháború előzményeit, a háborút, a Rákosi rendszert, az 1956-os 
megrázó eseményeket úgy, hogy mind ezek milyen közvetlen hatással voltak 
Ostffyasszonyfa mindennapjaira. Felfoghatatlan az a képesség, amivel a 
történelmi kort az akkori gyenge információs közegben Hatt András plébános 
így tudta érzékelni.  
Az ebben leírtak egy érdekes ostffyasszonyfai kortörténeti keresztmetszetet 
adnak az egyházközösség és a templom történetéről is.  
Az Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért 
Alapítvány feladatának tekinti, hogy ezt az értékes helytörténeti anyagot 
olvasható formában mások számára is hozzáférhetővé tegye! 
 
Ostffyasszonyfa történelme nagyon gazdag. Az érdeklődő az interneten nagyon 
sok információt fedezhet fel a faluról. 



Ez a kiadvány nem egy teljes körű falutörténet bemutatására hivatott, de 
tartalma alapján akár turisztikai szempontból is érdekes lehet.  
Középpontban a templom áll, amely a települések életében mindig is „ünneplő” 
központ volt. 
  

 
 

 
A kiadvány zárásaként megjelenik a falucímer és zászló.  
Ostffyasszonyfa faluközössége 1994-ben címert és zászlót avatott, mégpedig 
azért, hogy az elődeink példáját követve felsorakozzunk mögé a közösségünkért 
való tenni akarásunkkal. 
 
Dr. Mesterházy Gábor utolérhetetlen tudásával, keresztény emberségével és 
érzelemgazdagságával alkotta meg Ostffyasszonyfa címerét. 
A címer értelmezését az általa leírt szempontok pontosan tartalmazzák, de a 
faluközösség számára legfontosabbak a következő gondolatok: 

 

„ A címer kifejezi és meg is erősíti egy közösség tagjaiban az összetartozás 

érzését. Jelképekben kifejezett tartalmának elfogadása a múlt, a jelen és a jövő 

generációinak közös értékrendjét erősíti. 

Ostffyasszonyfának tehát a közösségépítése miatt van szüksége címerre, nem 

pedig azért, mert ez most divat, sem pedig azért, hogy egy hagyományt 

felújítson. Ostffyasszonyfának ugyanis közösségi címere a levéltári adatok 

szerint sohasem volt. 

A címer irányítsa a figyelmet arra, hogy a közösség életének jó minősége, 

megmaradása csak akkor remélhető, ha az összefogás tiszta szándékok alapján 

és tiszta célokért történik!” 
 
 
Reméljük e tiszta célért történt az elvégzett munka is. Köszönet az ebben 
résztvevőknek! 
                                                                                                      
                                                                                              Gregorich Ferenc 
 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden, 
A zord szelet kergesd a messzeségnek, 

Had ültetek fát szépen, rendiben, 

Oh nem magamnak – az új nemzedéknek!” 
 

(Benedek Elek 

Az öreg faültető éneke) 
 
                   

                                                                                       

                                                                              

                                                                                       

                                                                                

               

  

 

                                               A templomkert öreg fái 

                                                 

 

 

 


