
Mióta dolgozol a Palota
Holdingnál?
1997. júliusától dolgozom a
PALOTA HOLDING -nál.
Kezdetben megbízási
jogviszonyban, később, ahogy
növekedett a Vállalat informatikai
igénye, bővült az infrastruktúra és
ezáltal a feladatok is – átkerültem
főállásba.
 
Korábban hol vállaltál munkát?
A Holdingot megelőzően 4 éven át
egy betegségből adódóan a 4 fal
közé voltam otthon bezárva, azt
megelőzően a Műszaki Árut
Értékesítő Rt.-nél dolgoztam
áruforgalmi előadóként és segítő
informatikusként.
 
Miért választottad a Palota
Holding Zrt.-t?
Lettek volna más lehetőségeid?
1997. nyarán a betegségből
felépülve két lehetőségem adódott.
Az egyik egy kis Kft-nél lett volna
Újpesten, a másik a PALOTA-
HOLDING-nál, az utóbbit
választottam és ennyi év távlatából
elmondhatom, hogy nagyon jó
döntést hoztam. Egy stabil
megbízható cég munkatársa
lehetek ahol megbecsülik a
munkám.

A hangsúlyodból azt érzem,
hogy szereted a munkád.
Valóban így van?

Ez egy olyan munkakör, amiben
mindig meg kell újulni. Egyrészt,
mert a számítástechnika, informatika
folyamatosan fejlődik. Ha valaki a
szabadidejében nem foglalkozik az
innovációkkal, az új trendekkel, az
nagyon gyorsan lemarad.
Egyszerűen lehagyja
a fejlődés. Márpedig ha valamit nem
szeretünk különösképpen és csak
munkaként tekintünk rá, akkor nem
igazán foglalkozunk vele a
szabadidőnkben is. Szóval igen,
szeretem a munkám. Másrészt
pedig nem szeretem az
egyhangúságot, a monotonitást, ez
a munkakör pedig semmiképpen
sem az. A kollégák mindig más
megoldásra váró problémával
keresnek meg, ez is színesíti a
mindennapjaimat.
 
Mi volt a legnagyobb sikered a
Vállalatnál? 
Nekünk informatikusoknak az a
legnagyobb siker, ha szinte
észrevétlenek vagyunk, minden
informatikai eszköz
megfelelően, hibamentesen
működik. Ha ki kellene emelni
valamit az egy régebbi
szerver csere lenne, amikor egy
DOS alapú Novell szervert
váltottunk Windows
szerverre. Egy egész hétvégét bent
töltöttünk, hogy hétfőn a kollégák
semmit ne vegyenek észre abból,
hogy csere történt, maximum a
sebesség növekedést.
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Milyen munkát vállalnál
legszívesebben, ha nem
számítanának az anyagiak?
Szívesen tartanék informatikai
alapismereteket oktató tanfolyamokat
ingyenesen, mert sajnos még mindig
nagyon sokan vannak „elveszve”
ebben a világban, viszont lassan már
semmit nem lehet elintézni ilyen
tudás és ehhez kapcsolódó eszközök
hiányában. Ez különösen
napjainkban igaz, amikor a
vírushelyzet miatt az ügyintézés nagy
része átkerült az on-line térbe. Sőt,
sokan már a vásárlásaikat is ott
intézik. Azt hiszem, ilyen
körülmények között, amikor még a
mozgásunkban is korlátoznak a vírus
terjedése ellen hozott intézkedések,
ez különösen nagy segítség lehetne.
És akkor még nem is beszéltünk a
szórakozási lehetőségek
beszűküléséről, amiknek egy
részéhez csak digitálisan férünk
hozzá. Szóval ha nem volna ez a
lépéskényszer – a család,
egzisztencia, az anyagiak, ahogy
mondtad – szívesen bővíteném az
emberek digitális tudását,
felhasználói ismereteit ingyenes
tanfolyamok keretében.

Említetted a családot. A
családtagjaid is osztják a digitális
világhoz fűződő érdeklődésedet?
A fiam nagyon is! Ákos is a
Palota-Holdingnál dolgozik
informatikusként, hozzá tartozik
többek között a weboldal fejlesztés
és az infrastruktúra karbantartása.

 Egymást segítjük kölcsönösen a
munkánkban. És van még egy közös
hobbink is; szeretjük és gyűjtjük a retro
videojátékokat, régi konzolokat. Ez
igazából tőle indult ki, de én is
megszerettem. Én annak idején még
játszottam is ezekkel az eszközökkel,
pl. C-64, Amiga, Atari stb. A neten
ennek komoly szubkultúrája van.
Különböző közösségi csoportokban
cserélnek gazdát a 30-40 éves használt
eszközök, a régi világ off-line játékai. A
legutóbb egy 1978-as Philips
játékkonzolt szereztünk meg 10.000 Ft-
ért.
 
A feleséged mennyire partner ebben
a fiaddal közös hobbitokban?
Rita nem vesz részt benne, de
támogat minket mindenben. Ő inkább a
kertet, a természetet szereti, vezeti a
háztartást, gondoskodik rólunk. És
egyébként ő is a Palota-Holdingnál
dolgozik, a Társasházkezelési
Koordinációs Osztály könyvelője.

Vannak a gyerekkorodból a XV.
kerülethez kapcsolódó emlékek,
élmények?
Születésem óta a régi MÁV lakótelepen
lakom, abban a lakásban, amit még a
nagyapámnak utaltak ki 1952-ben,
amikor Szegedről Pestre költözött a
családjával ,mert kinevezték a Landler
Jenő Járműjavító Üzem (most
Istvántelki Főműhely)
igazgatójának. Úgyhogy egész életemet
XV. kerületi lakosként éltem le,
gyermekkori élményeim is ide kötnek.
 
 

GÁBORKA A VONALAT TESZTELI
1976-BAN

BORONKAY FERENC A
JÁRMŰJAVÍTÓ ÜZEM

IRODÁJÁBAN
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Ezek közül melyik emlékek azok,
amik igazán emlékezetesek?
’83-ban például jó helyezést értem el
a kerületi tanulmányi versenyen,
aminek a döntője több selejtező után
a Pestújhelyi Művelődési Házban
került megrendezésre.
Természettudományokból elég jó
voltam, a versenyen is jól
szerepeltem a várakozásoknak
megfelelően, de aztán az orosz
tematikán elvéreztem. Egy
szobakerékpáron ülve kellett tekerni
egy moszkvai biciklis
városnézést imitálva és közben
oroszul idegenvezetést tartani a
város nevezetességeiről. Mit is
mondjak, hát voltak, akik nálam
jobban felkészültek erre a feladatra. 
A következő évben viszont
megnyertem egy jégkorcsolya
versenyt a Városligeti Műjégpályán,
szintén XV. kerületi vonatkozásban.
És még egy dolog van, ami igazán
emlékezetes számomra a
gyerekkoromból; az M3-as autópálya
építése 1978-1980 között. Kevés
embernek adatik meg, hogy a
lakóhelye közvetlen közelében az
első kapavágástól kezdve az
ünnepélyes átadásig végig nézze
egy kétszer három sávos autópálya
építését. A MÁV-Telep régi
földszintes épületeit le kellett hozzá
bontani, ezekből ma már egy sincs
meg. 

Ezek helyén épült a pálya, és később a
’80-as évek elején a panel házak, amik
a városból az autópályán kifelé menet a
bal oldalon láthatók.

Változott a Kerülethez való
viszonyod amióta itt dolgozol, és ha
igen, ez jellemzően miben nyilvánul
meg?
Mindig is szerettem a Kerületben lakni,
így örülök, hogy egy olyan cégnél
dolgozhatom, amelyik az itteni lakosok
lakhatási nehézségein igyekszik
enyhíteni és én is tagja lehetek ennek a
csapatnak. A máv-telepi emberek
amúgy egy elég összetartó
közösséget alkotnak, saját
hagyományőrző egyesületünk is van,
igyekszünk megőrizni azt a sajátos
építészeti struktúrát, ami a Telepet
jellemzi. És bár a lakások már nem a
MÁV tulajdonában vannak, az újonnan
ide költözők is gyekeznek felvenni a
ritmust és értékközösséget alkotunk.
Újpalota ezzel szemben egy kicsit más
világ, mivel mindig is a kertvárosban
laktam, nehezen tudtam elképzelni az
életemet modern, iparosított
technológiával épült lakókörnyezetben.
De mivel a Vállalat nem tesz
különbséget régi és új városrész
között, ezért ez a fajta kötődésem a
Kerülethez azóta alakult ki igazán,
amióta a Palota-Holdingnál dolgozom.
Jó érzés kimondani: 
XV. kerületi vagyok.

LENIN ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA 3/B.
OSZTÁLY 1979/1980 -AS

TANÉV
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