
„A Jóisten bezár egy ajtót, de kinyit 
két másikat. A kérdés az, hogy ész-
reveszed-e? Abban különbözöm 
másoktól, akik a zárt ajtó előtt re-
ményvesztetten sírnak, hogy én szor-
gosan keresem a kijáratot, és keresés 
közben megtalálom a megoldást a 
felmerülő problémára” – vallja Pál 
Dénes, aki az elmúlt huszonöt év-
ben többször került olyan helyzetbe, 
hogy észre kellett vennie a kinyíló aj-
tókat, lehetőségeket, de ha néha té-
vedett, beismerte és újrakezdte. „Én 
a múltamra, a rokonaimra és a mun-
katársaimra legalább olyan büszke 
vagyok, mint a sikereimre. Azt val-
lom, hogy sikeres vagyok, mert több-
ször volt igazam, mint ahányszor té-
vedtem, mert a gyerekeim felnéznek 
rám, mert a barátaim, ismerőseim, 
rokonaim, kollégáim mind számít-
hatnak rám, és én is számíthatok rá-
juk. Arról szívesen beszélek, hogyan 
vált egy álmodozó, szorgosan dol-
gozó gyerekből saját álmait túlszár-
nyaló felnőtt, férj, apa és nagyapa, 
aki még mindig álmodozik, hiszen 
folyamatosan azon töröm a fejem, 
hogyan alkossunk és fejlesszünk Is-
ten segítségével és munkatársaim 
hozzájárulásával olyat, ami akkor is 
működőképes lesz, amikor én már 
nem leszek” – fogalmaz a vállalkozó.

Nagypénteken kakast árultak

„Már gyerekkoromban álmodoztam 
arról, hogy árulok, kereskedek, üz-
letben, kocsmában, azonban a kör-
nyezetemben senki sem volt keres-
kedő” – emlékszik vissza Pál Dénes, 
miközben a Székelyudvarhely keleti 
kijáratánál álló cégcsoport székhe-
lyének kávézójában ülünk. Szülei 
ettől nem messze, a közeli Kadicsfal-
ván voltak gazdálkodó emberek.

„Édesapámék tízen voltak testvé-
rek, a felnőtt kort hatan érték meg. 
Ő volt a legnagyobb fi ú, és tizenegy 
évesen át kellett vennie a család ve-
zetését, mert nagyapámat elvitték a 
háborúba, hadifogságba is került, 
hét év múlva tért haza, a család alig 
ismerte meg. Tizenegy évesen men-
ni kellett szántani, vetni, aratni, így 
egy nagyon kemény munkásember 
lett, akinek az volt a célja, hogy túl-
éljék a nehéz időszakot. Édesanyám 
teljesen más volt – látta apámon, 
hogy nagyon sokat dolgozik, de nem 
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• péntek

1999-ben 
alapítványt 
hozott létre, és 
húsz éve annak 
kuratóriuma 
dönt a támoga-
tásokról – nem-
csak kulturális 
intézmények, 
egyesületek, 
sportcsapatok, 
tehetséges diá-
kok és egyházi 
intézmények 
kaptak támo-
gatást, hanem 
egyszerű embe-
rek is.

Negyedszázada olyan 
cégeket vezet, amelyek 
szakterületükön az or-
szágos harmadik helyen 
állnak. Pedig a kilencvenes 
évek elején még egyetlen 
teherautóval szállított 
– aztán évek, illetve két 
évtized alatt családjával és 
munkatársaival létrehozta 
és működteti a Melinda 
cégcsoportot. Pál Dénes 
székelyudvarhelyi vállal-
kozóval beszélgettünk 
gyerek- és fiatalkorról, 
mérföldkövekről, rossz és 
jó döntésekről, az életről.

igazán kalkulál, ő viszont úgy megta-
nulta fi atalon a zöldségtermesztést, 
hogy abból a piacon már komoly kie-
gészítő jövedelmet tudott összehozni. 
Ugyanakkor engem és a bátyámat is 
beavatott, hiszen már gyerekekként 
mentünk pattogatott kukoricát árul-
ni. Felkeltünk hajnali négy órakor, 
lehúztuk a kisszekeret a cérnagyár 
elé, jöttek az emberek, volt, aki vett, 
volt, aki nem, s olyan is, aki elment 

mellettünk, de meglátva a két álmos 
gyermeket visszafordult és mégis vá-
sárolt. Ezt soha nem tudom elfelejte-
ni” – emlékszik vissza.

Ezt a pénzt, illetve a ministrálá-
sért kapott kis összegeket az édes-
anyjuk soha nem vette el, így már 
gyerekkorában hozzászokott, hogy 
mindig van megtakarított pénze 
– ebből vett például korcsolyát és 
hokibotot. Kisebbik húgával rend-

szeresen árultak a zöldségpiacon a 
hetvenes években.

„Mindenki éhes volt”

Dénes tizenkét-tizenhárom évesen 
nagybátyjának segített, aki egy autó-
szervizben dolgozott, illetve odahaza 
a garázsban javított autóalkatrésze-
ket, és mivel nagyon precíz autóbá-
dogos volt, ott szeretett volna dolgoz-
ni ő is, ám ehhez szakiskolát kellett 
végeznie. Pechjére nem indult akkor 
autóbádogos osztály, így az esztergá-
lyosok közé rakták – mint mondja, 
az az év arra volt jó, hogy megtudja, 
mennyire hosszú tud lenni az idő 
akkor, amikor az ember azt csinálja, 
amit nem szeret.

„Ha azt akarod, hogy az élet rö-
vidnek tűnjön, akkor keress olyan 
munkát, amit szeretsz” – jegyzi meg 
mosolyogva. Majd hozzáteszi: a nor-
mális ember dolgozik nyolc órát, 
hazamegy, és éli a tervezett életét, 
de egy abnormális ember nem ezt 
csinálja, az ilyenből vállalkozó lesz. 
A szakiskola elvégzése után az emlí-
tett autószervizben kezdett dolgozni, 
majd a katonai szolgálat letöltése 
után az élelmiszer-szállító vállalat-
nál, az ITSAIA-nál lett sofőr.

„Akkoriban az ilyen vállalatoknál 
az igazgatók délelőtt tíz óráig elvé-
gezték a dolgukat, utána mentek a 

Felelősséggel több s
emberért
#Pál Dénes

„Nekünk reális és fenntartható céljaink kell legyenek.”




