
Mióta dolgozol a Palota-
Holdingnál?
2001. novemberében kezdtem a
pénzügyi osztályon, pár évvel később
számviteli csoportvezető lettem,
jelenlegi beosztásom pedig
gazdasági igazgató helyettes.

Korábban hol vállaltál munkát?
A középiskola elvégzése után az ITV-
nél dolgoztam 1982-85 között, azt
követően az Alagi Állami
Tangazdaságnál helyezkedtem el,
majd később a felszámolása után a
Vegytekhez kerültem, de azt is
felszámolták. A második gyermekem
megszületése után a Csemege Julius
Meinl-nél dolgoztam pénzügyi
előadóként, amíg a Julius Meinl ki
nem vonult a hazai piacról.

Gyakori volt akkoriban a
felszámolás miatti
munkahelyváltás?
Igen, azok nagyon zaklatott évek
voltak. a ’80-as évek második felében
és a ’90-es években sorra mentek
csődbe az egykori szocialista
nagyvállalatok. Gyakori volt az
átszervezés, összevonás, vagy
éppen a kisebb, működőképesebb
egységekre tagolás. 

Szóval mindenki, aki akkor jelen
volt  a munkaerőpiacon, az éppen
kapitalizálódó gazdaságban ki volt
téve egy nagyfokú egzisztenciális
bizonytalanságnak.
Már éppen azt hittem, hogy végre
sikerült stabilizálódnom a Julius
Meinl-nél, amikor a főnökeim
bejelentették, hogy új székhelyre
költöznek, ahova én már nem
tartottam velük.

Mi volt a legnagyobb sikered a
Vállalatnál? Értek kudarcok is?
 20 év alatt javarészt
jó élményeim voltak, szeretek itt
dolgozni. Személyes sikerként azt
tudnám kiemelni, hogy 2020-ban
a vezérigazgató úr bizalmat
szavazott nekem és kinevezett
gazdasági igazgató helyettesnek. 
Ez alatt a hosszú idő alatt
mindvégig a gazdasági
igazgatóságon dolgoztam, ami
pontos, megbízható, precíz
munkát igényel, a munkaügy
vonalán bizalmi munkakörben is
tevékenykedtem a vezérigazgató
mellett. Ami a számviteli részt
illeti, a Vállalat mérleg főösszege
meghaladja a 2,5 milliárd Forintot,
a működési hátteret pedig mi
biztosítjuk, szóval nagy a tét.
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Milyen munkát vállalnál
legszívesebben, ha nem
számítanának az anyagiak?
Nagyon szeretem a természetet,
a kerti munkát. Már nagyon
várom a tavaszt, mikor végre
kiszabadulhatok a négy fal közül
és elkezdhetem felkészíteni a
kertet a napsütéses, meleg nyári
hónapokra. Ha nem lenne ez a
munkám a Palota-Holdingnál,
akkor is feltalálnám magam, mert
nagy a család, szeretek sütni-
főzni, gondoskodni az
unokáimról.

Vannak a gyerekkorodból a XV.
kerülethez kapcsolódó
emlékek, élmények?
Persze! 1971-ben költöztünk a
Mézeskalács térre. Itt éltünk
gyerekkorunkban egy szolgálati
lakásban, mert apám rendőr volt.
A Kolozsvár utcai Általános
Iskolába jártam, a gyerekeim is
ide jártak, és most az unokáim is.
A mai napig is tartom a
kapcsolatot az egyik tanárommal.
Középiskolai
tanulmányaimat szintén itt a
kerületben végeztem a Petőfi
Sándor Közgazdasági
Szakközépiskolában, ami most a
Gazdasági Működtető
Központnak ad helyet.

Gyerekként és tinédzserként
imádtam a mozit. Itt a kerületben
kettő is működött, a Palota
Filmszínház az Eötvös utcában,
és a Széchenyi mozi
Pestújhelyen. Szinte egyszerre
zárták be mindkettőt 1989-ben.
Abban a korban a moziba járás
különleges élmény volt, imádtam.

Változott a Kerülethez való
viszonyod amióta itt dolgozol,
és ha igen, ez jellemzően miben
nyilvánul meg?
Igazából nem változott. Itt nőtem
fel, itt gyerekeskedtem, majd
miután férjhez mentem
elköltöztem a szüleimtől, de a
férjemmel nem hagytuk el a XV.
kerületet, itt találtunk magunknak
közös otthont és azóta is itt él a
család. A férjem is ebben a
kerületben nőt fel, jelenleg is itt
dolgozik vállalkozóként, a kerületi
ipartestület tagja. Mielőtt a
Holdinghoz kerültem távoli
munkahelyeim voltak, de sosem
gondolkodtam abban, hogy
például a belvárosba, vagy vidékre
költözöm és elhagyom a XV.
kerületet. Úgy voltam vele, hogy
inkább a munkahely kerüljön
közelebb.

PETŐFI SÁNDOR KÖZGAZDASÁGI
SZKI 1/B. OSZTÁLY

A PESTÚJHELYI SZÉCHENYI
FILMSZÍNHÁZ
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