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Interjú Imre bácsival 

(Pajor Enikő 5.o. és Osváth Panna 5.o.) 

Miért választotta ezt a pályát? 

Nagy szerencsém volt, hogy a kamaszkoromat Pannonhalmán tölthettem. Fokozatosan ébredtem rá, hogy 

milyen nagyszerű dolog emberekkel foglalkozni. Az atyákkal folytatott, nemegyszer éjszakába nyúló 

beszélgetések óriási élményt jelentettek számomra, melyekből még most is táplálkozom. Sokszor elemeztük 

a „Regulát”, amiben sok intelem, életvezetési tanács található nem szerzetes emberek számára is. Világossá 

vált, hogy az alázat – szolgálat – önvizsgálat egysége kell, hogy további életem alapja legyen. Természetesen 

az alázat, nem megalázkodást, a szolgálat nem szolgalelkűséget jelent. Az utolsó tanévben éreztem úgy, 

hogy nekem is emberekkel, a problémáikkal kell foglalkoznom. Dolgoztam mentőápolóként, szociális 

munkásként is. Végül a gyógypedagógiai főiskolára esett a választásom. Több mint 34 éve dolgozom 

gyermekintézményben. Idén kezdtem meg a 26. tanévet az érsekség szolgálatában. 

Hol végezte iskolai tanulmányait? 

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdtem, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban folytattam. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén-pszichopedagógia szakán végeztem. 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Az egyik a történelem, mert sok könyv között és apai nagyanyám 

elbeszélésein nőttem fel, melyekre édesapám történetei tették fel a 

koronát. Ő a „Vörös Puma” században harcolt a II. Világháborúban. 

(Házi feladat: Kik voltak a „Vörös Pumák”?) A másik a biológia. Falun, 

Devecserben és Kertán nőttem fel állatok, növények között. Minden 

érdekelt, amit megtudhattam róluk. Az általános iskolában és a 

gimnáziumban is olyan tanáraim voltak, akik egyre jobban erősítették 

bennem ezt a szeretetet. 

Gyermekkorában gondolkodott másik szakmán? 

A szomszédunkban volt egy asztalosműhely. Rengeteget lábatlankodtam 

ott, szívtam magamba a fa illatát és álmélkodtam, hogy egy darab fából 

mennyi minden készíthető a mesterek ügyességének köszönhetően. Édesapám is ezermester volt. Ebből csak 

egy következhetett: asztalos leszek. A fa szeretete megmaradt. 

Szereti a gyerekeket? 

Ezt tőlük kellene megkérdezni. Mindig arra törekedtem, hogy őszintén, mindenre nyitottan közeledjek 

feléjük. 
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Mi a kedvenc étele? 

Levesek közül a húsleves sok tésztával, illetve a tojásleves. Második fogásként a marhapörkölt nokedlivel és 

uborkasalátával. Sütemények közül a krumplis pogácsa és a hókocka. 

Mit csinál szabadidejében? 

A legtöbb időt három unokámmal töltöm. Ami marad, azt barkácsolással, túrázással, olvasással töltöm. 




