
Mióta dolgozik a Palota-
Holdingnál? Mondana néhány
szót a korábbi munkahelyeiről
is?
2019. 01. 14. napjától dolgozom a
PALOTA-HOLDING Zrt.-nél. 
Jelenlegi munkám előtt 19 évig
dolgoztam Budapest Főváros XIV.
kerület Zugló Polgármesteri
Hivatalánál, ahol 2017-től voltam a
Lakásosztály vezetője, azt
megelőzően Amerikai Ház
Beruházó és Ingatlanforgalmazó
Kft.-nél voltam irodavezető, ill. a
Kereskedelmi Minőségellenőrző
Intézetnél programozó.
Végzettségemet tekintve
igazgatásszervező (Budapest
Corvinus Egyetem –
Közigazgatástudományi Kar), ill.
számítógép rendszerprogramozó
vagyok. 
 
Ezekben a munkakörökben
szerzett tapasztalatait tudja
kamatoztatni a jelenlegi
beosztásában?
Köztisztviselőként megismerhettem
a vagyongazdálkodás – különös
tekintettel a lakásgazdálkodás jogi
és igazgatási oldalát, amihez
azonban elválaszthatatlanul,
szorosan kapcsolódik egy összetett
vagyonkezelési feladat. 
 

Miért választotta a Palota Holding
Zrt-t? Lettek volna más
lehetőségei is?
2018 őszén lehetőségem adódott
más kerület vagyonkezelőjéhez,
illetve egy nagynevű informatikai
céghez elhelyezkedni. Mivel célom
az volt, hogy vagyonkezelői
feladatokkal is megismerkedhessek
- mert ezzel sokkal teljesebb képet
kaphatok a vagyongazdálkodásról -,
a kerület vagyonkezelőjét
választottam. Egyszerű és ésszerű
döntésnek bizonyult, mivel itt élek, a
kerületért szerettem volna dolgozni.

Hogy sikerült beilleszkedni az új
kollektívába?
A kollégák nagyon hamar
befogadtak, őszintén mondhatom,
hogy az első héttől úgy tudtunk
együtt dolgozni, mintha már évek
óta egy csapat lennénk.

Mi volt az eddigi legkiemelkedőbb
sikere a jelenlegi munkakörében?
Nem szívesen emelnék ki
egyetlen feladatot sem
sikertörténetnek, mert minden nap
azon dolgozunk, hogy jogszerűen,
szakszerűen, ésszerű határidőket
tartva végezzük a munkánkat,
legyen az rutinfeladat, vagy éppen
egy kihívásokkal teli nap. 
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Lehet, ami nekem egy apró feladat,
egy levél, egy telefon, az éppen az
ügyfélnek a legnagyobb segítség. A
munkakörömhöz kapcsolódó sikert
onnan közelíteném meg, hogy
például a rendszeres vezetői
értekezletek, munkacsoporti
értekezletek, a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeivel történő
egyeztetések még jobban
összekovácsoltak minket. Emberileg
és szakmailag is. Ezeken az
eseményeken teljes képet kaptunk
egymás munkájáról, ami által
komplexen látjuk a
vagyongazdálkodással,
vagyonkezeléssel kapcsolatos
problémákat és feladatokat. Nekem
ebben a munkakörben az a siker,
hogy új dolgokat tanulhatok meg,
még akkor is, ha nem része a
munkakörömnek, de szorosan
kapcsolódik hozzá.

Vannak a gyerekkorából a XV.
kerülethez kapcsolódó emlékek,
élmények?
Gyermekként a Nádastó
utcában, a volt Gyalu utcával
szembeni házban (ma már Dalnoki
Jenő utca)  laktam dédszüleimmel,
nagyszüleimmel és szüleimmel
együtt, családom jószomszédi
kapcsolatot ápolt a Dalnoki
családdal, testvérem óvodástársa
volt ifj. Dalnoki Jenőnek. 
Később a József Attila utcában
éltem szintén dédszüleimmel,
nagyszüleimmel és szüleimmel. 

Az utcában lakott Bezsilla Nándor fia,
Bezsilla László entomológus, akinél
mindig megcsodálhattuk lepke- és rovar
gyűjteményét, nemegyszer tértünk haza
a csak néhány háznyival távolabb
található otthonunkba különleges és
szebbnél szebb preparált pillangókkal.
Középiskolai tanulmányimat a Petőfi
Sándor Közgazdasági
Szakközépiskolában végeztem az Ady
Endre utca 31-33. sz. alatt, mely
épületben jelenleg a Gazdasági
Működtetési Központ található.

A múltja szorosan összekapcsolódik
Rákospalota-Pestújhely
történelmével. Ezek szerint az egész
család tősgyökeres rákospalotai?
Büszke vagyok anyai
nagypapámra, Gombay Jenőre, aki
2009-ben a kerület díszpolgára lett, a
róla készült portré a Polgármesteri
Hivatal Dísztermével szemben lévő
falon került elhelyezésre.
Gombay Jenő Reviczky Imre alezredes
állományában volt főtörzsőrmester, a
Nagybányai magyar Királyi X. Zászlóalj
állományvezetője, aki több száz zsidó
embert, munkaszolgálatost mentett meg
a biztos haláltól, és minden lehetséges
módon igyekezett enyhíteni
helyzetükön. El tudta érni, hogy ne csak
alárendelt keretlegénységét, hanem
felettes tisztjeit is jobb belátásra bírja. 

PETŐFI SÁNDOR KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA ADY E.

UTCA 31-33. (FORRÁS:
INDAFOTO.HU)

GOMBAY JENŐ
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Amikor megkezdődött a tömeges
gettóba hurcolás, beteget jelentve
a lakásán több napon át száz 
számra gyártotta a még otthon lévő
munkaszolgálatosoknak a SAS
behívókat 16-65 éves korig, akiket
pedig hadműveleti szállítás ürügyén
akartak gettóba küldeni, azoknak
kitöltetlen, lepecsételt nyílt parancsot
juttatott el, százakat menekítve meg
ily módon a haláltól. A Holocaust
mártírjai és hősei emlékére alapított
Jad Vasem Intézet részéről 2002-ben
„Világ Igaza” kitüntetést kapott, 2003-
ban dr. Lamperth Mónika, mint
belügyminiszter a „Bátorságért
Érdemjelet” adományozta
posztumusz részére annak
elismeréséül, hogy a II. világháború
idején önfeláldozó helytállással
százszámra mentett meg zsidó
embereket a haláltól. 

Apai nagyapám, Botos László
hídépítő búvár volt, 116 kilós
búvárruhában merült, hogy 
 megtisztítsa a Dunát a
hídroncsoktól, bombáktól, melyek a
II. világháború után maradtak a folyó
mélyén. Részt vett a Lánchíd (1949)
és a Petőfi híd (1952) újjáépítésében.
25 éve lakom Újpalotán, kisfiam a
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnázium
végzős diákja, Kínai
Nagyköveti Ösztöndíjas, Pallasz
Athéné díjas, több nyelven beszél
(kínai, angol, francia), politikai, 

diplomáciai pályára készül,
rendszeresen szerepel az
ÉLETképekben, az XVTV-ben,
a Diák Önkormányzat elnöke, az
Országos Diákparlament tagja.
Már a dédszüleim és nagyszüleim is itt
éltek, ismerem a kerület múltját, jelenét
és bízom benne, hogy a PALOTA-
HOLDING Zrt. munkatársaként
jövőjének formálásában is részt
vehetek. Szeretem a XV. kerületet,
szeretem a munkámat, melyben a szív,
a lélek is benne van, mert minden
ideköt.

Milyen munkát vállalna
legszívesebben, ha nem
számítanának az anyagiak?
Néhány éve megismerkedtem a
macskamentés szép és nehéz
feladatával, ezért ha megtehetném,
állatmenhelyet nyitnék. Egy
nyugodtabb, biztonságosabb,
vírusmentes világban szívesen
keresném fel az időseket cicákkal,
kutyákkal, nyuszikkal, akár
otthonukban, akár az otthonuknak
szolgáló intézményekben, hogy azok,
akik már nem tarthatnak házikedvencet,
egy-egy napra átélhessék azt a feltétel
nélküli szeretetet, amit
az állatok adnak.

BOTOS LÁSZLÓ
FORRÁS: ÉRDEKES

ÚJSÁG,
1958.SZEPTEMBER 6.

PALLASZ ATHÉNÉ DÍJ
ÁTADÁSA
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