
Mióta dolgozik a Palota
Holdingnál és korábban hol
vállalt munkát?
2019. novemberében kezdtem
a Palota-Holdingnál, ezt
megelőzően 2014-2019 között
családi vállalkozásban
dolgoztam, előtte pedig az
Olajág Otthonokban voltam
karbantartó.
  
A családi vállalkozásban
mivel foglalkozott?
Épület karbantartás volt a fő
tevékenységünk, én az épület
lakatos munkákkal voltam
megbízva.
  
Miért választotta a Palota
Holdingot? Lettek
volna más lehetőségei is?
2019 őszén lett volna
lehetőségem egy másik
vállalatnál elhelyezkedni, de
fontos számomra a stabilitás, a
kiszámíthatóság, amit a Palota-
Holding jelent. Egy kisebb
vállalkozás munkavállalójának
lenni mindig nagyobb
kiszolgáltatottsággal jár. Ezen
kívül fontos számomra az is,
hogy a munkám valamilyen
módon a XV. kerülethez
kapcsol. Itt élek, itt nőttem fel,
szeretem ezt a városrészt. És a
munkahely kiválasztásánál a
lakóhely közelsége sem
elhanyagolható szempont.

Mi volt az eddigi legnagyobb
sikere a Vállalatnál?
A mindennapi apróbb sikerek
jelentik a valódi sikert. Egy lakás,
egy üzlethelyiség felújítása,
javítások,
karbantartási munkák határidőre
történő átadása odafigyelést, pontos
szervezést
igényel. És mivel egy csapatot
alkotunk, ezek mindannyiunk közös
sikerei. A
bérlők, használók élvezik a munkánk
eredményét 
– ez már önmagában is siker.
 
Vannak a gyerekkorából a XV.
kerülethez
kapcsolódó emlékek, élmények?           
Gyerekkorom nagyrészét
nagyszüleimnél, Pestújhelyen
töltöttem. Nagyon
sok szép emlékem van, nagyapám
sokat mesélt a munkájáról. A
Magyar Filmlaboratórium
Vállalat főlaboránsa volt. Számtalan
film elkészítésében működött közre
pl. „Nehéz kesztyűk” – Papp
Lászlóval, „Játék egy szerelemmel”,
„Sárika drágám” stb.
Az IMDB (Internet Movie Database  
Internetes Film Adatbázis) a mai
napig jegyzi munkásságát. Többször
is vendége volt Papp László
bokszoló , Vörös Kabos és más
hírességek.
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·Említette, hogy szereti ezt a
városrészt. Itt a Kerületben
jártiskolába is?
Igen, a Pattogós utcai Általános
Iskolába. Kisdobossá, majd
úttörővé is avattak.
Évnyitók, iskolai ünnepségek
alkalmával kisebb-nagyobb
szerepeket is vállaltam.
Mivel szeretem a
szépirodalmat, ezeken az
eseményeken verseket
szavaltam.
 
Milyen munkát vállalna
legszívesebben, ha nem
számítanának az anyagiak?
Mindig is vonzott a karitatív
tevékenység, az önkéntesség.
Támogatom a rászoruló
embereket, és a hozzájuk
kapcsolódó egyesületeket.
2020 decemberében a
Nagycsaládosok
Egyesületének adományoztam
egy nagyon szép fenyőfát, ez
nagy boldogsággal töltötte el
őket, amit többszöri
megköszönéssel, valamint a
közösségi felületen fotókkal és
szöveges köszönet
nyilvánítással fejeztek ki.

2000-2005 között a Palotai
Polgárőrségnél önkéntes szolgálatot
láttam el. Munkám eredményét a XV.
kerületi Polgármesteri Hivatal
oklevéllel, valamint a Polgárőr
Érdemérem Bronz fokozatával ismerte
el. Később egy sikeres akciónkat
követően megkaptam az Arany
fokozatot is.
  
Milyen akció volt ez? Meséljen erről!
Egy elcsatangolt kisfiút
kerestünk meg és vittük vissza a
szüleihez. A műveletet hosszú és
kitartó nyomozó munka előzte meg,
ami során együtt működtünk a rendőri
szervekkel.
Végül a munkánkat siker koronázta,
nagyon jó érzés volt a gyereket
visszajuttatni a szüleihez.
 
Változott a Kerülethez való viszonya
amióta a Palota-Holdingnál
dolgozik, és ha igen, ez jellemzően
miben nyilvánul meg?
 A XV. kerületben születtem,
nevelkedtem, itt lakom jelenleg is,
tehát mindig is mély érzelmi szálak
fűztek ehhez a városrészhez. Amióta a
Palota-Holdingnál dolgozom, azóta
személyes teljesítményemmel is hozzá
járulhatok a Kerület felemelkedéséhez,
ami az utóbbi néhány évben elég
látványos, ebben szeretnék részt venni
a munkámmal a jövőben is, hiszen már
egy jelentős fejlődés áll mögöttünk. 
És ha ezt tartjuk szem előtt, és ebből
indulunk ki, akkor folytatjuk a fejlődés
útját előre.
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