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Dr. Ottófi Rudolf Imréné  

nyugdíjas óvodapedagógus, volt intézményvezető 
szakmai életútja 

Dr. Ottófi Rudolf Imréné (sz. Erdész Edit) 1952. december 17-én 

született Budapesten. Keresztény család gyermekeként a Patrona 

Hungariae gimnáziumban tanult és érettségizett. Pályáját képesítés 

nélküli óvónőként kezdte, majd jelentkezett az óvónőképzőbe, 

később elvégezte a vezető óvodapedagógus szakot. Számos 

továbbképzésen gyarapította elméleti tudását, melyet sikeresen 

alkalmazott a gyakorlati munkában. 

Származása és keresztény elkötelezettsége egész tevékenységét áthatotta. Fontos volt 

számára, hogy hangsúlyt fektessen az erkölcsi nevelésre, az emberi és keresztény értékekre, 

kultúrára. Munkájában kiemelt szerepe volt a hagyományok megismerésének és 

megértésének, a szeretetre épülő, pozitív lelkesedésből fakadó magatartásformának. 

Meggyőződése, hogy az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Már gyermekkorban 

közösséget kell kialakítani a játszásban, ünneplésben, ezzel segítve a családok egymást 

megismerő közösséggé formálódását. Azt vallotta, hogy mindez szükséges a gyermekek 

egészséges lelkületű és kiegyensúlyozott felnőtté válásához. 

Szakmai képzettségével igyekezett mások fejlődését is segíteni. Kezdeményező szerepet 

vállalt az újszerű nevelési elméletek kutatásában, kidolgozásában. Előadásaival az ország 

területén sok óvoda szakmai munkáját segítette. Mint köznevelési szakértő gyakran vett részt 

szakmai konferenciákon és tartott előadásokat "Az óvodavezető helye a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógus minősítés folyamatában” témában. Több szakmai kiadvány és 

könyv szerkesztésében vállalt aktív szerepet a néphagyományok és keresztény szemlélet 

együttes alkalmazásáról az óvodai nevelésben.  

A rendszerváltás után tudott bekapcsolódni az egyházi oktatás-nevelés folyamtába. A 

Katolikus Iskolákat Támogatók Egyesületének vezetőségi tagjaként részt vett abban a segítő 

munkában, amely hozzájárult ahhoz, hogy Győr első katolikus iskolája, a Prohászka Ottokár 

Orsolyita Közoktatási Központ elkezdhette működését. Az intézmény később óvodával is 

bővült, ekkor kapott ott vezetői kinevezést. A többcélú intézmény adottságaként minden 

gyermek számára adott az a lehetőség, hogy hároméves kortól az érettségi megszerzéséig 

azonos alapelvek mentén haladó nevelésben részesüljön. Ennek a nevelésnek az alapjait 

képezi dr. Ottófi Imre Rudolfné munkássága.  

Szorgalmazta az idegen nyelv megismertetését már kisgyermekkorban. E területen más 

óvodákat is segített. Ezzel párhuzamosan kapott lehetőséget az óvodai hitre nevelésre. Ebben 

is a tökéletességre törekedett, ezért elvégezte hittudományi főiskolán a hitoktatói szakot. 

Teológiai tanulmányai is segítették abban, hogy a katolikus nevelés iránt érdeklődő 

családokat összefogja, erősítse, és a szülők elé olyan jövőképet állítson, amelyet az 

evangélium hirdet. Szaktanácsadói, szakértői tevékenységét a Győri Egyházmegye Szent 

Gellért-díj arany fokozatával ismerte el. 

Közéleti tevékenységét is kereszténysége határozta meg. Alapító tagja volt Győrben a 

Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, melynek 2009-ben elnöke lett. Felismerte, hogy az 

emberek várják a keresztény üzeneteket, az értéket hordozó igaz szót. Ezért lelki, szellemi 
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táplálékot adó előadásokat, zarándoklatokat, jótékonysági koncerteket szervez. Mindvégig 

hűséges segítője és társa volt az alpolgármesterként városát szolgáló néhai férjének, dr. Ottófi 

Rudolfnak. 

Előadásokra mindig keresztény értékrendű, nagytudású vendégeket hív meg. Győr kulturális 

színfoltját képezik a jótékonysági hangversenyek, melynek bevételével rászoruló 

közösségeket támogat a KÉSZ (pl. Böjte Csaba árvái, gyöngyösi Autista Segítő Központ, NOE). 

Jó kapcsolatot ápol a KDNP győri csoportjával, közös programok, honismereti kirándulások 

szervezésével.  

Munkáját minden területen odaadással, legjobb szakmai tudása szerint, keresztény és nemzeti 

elkötelezettséggel végzi. 


