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„Akkoriban 
az ilyen vál-
lalatoknál 
az igazgatók 
délelőtt tíz 
óráig elvégez-
ték a dolgukat, 
utána mentek 
a vendéglőbe, 
s ameddig a 
vendéglő nyit-
va volt, addig 
ittak” – jegyzi 
meg, mivel egy 
ideig az egyik 
igazgatónak 
volt a sofőr-
je, de annak 
lekezelő maga-
tartása miatt 
otthagyta, 
inkább élelmi-
szer-szállító 
lett.

„Attól vagyok 
boldog, hogy 
van egy jó 
néhány ember, 
aki jól él velem 
együtt”

vendéglőbe, s ameddig a vendéglő 
nyitva volt, addig ittak” – jegyzi meg, 
mivel egy ideig az egyik igazgatónak 
volt a sofőrje, de annak lekezelő ma-
gatartása miatt otthagyta, inkább 
élelmiszer-szállító lett.

Bekerülve abba a társaságba a fi -
atal Dénes nagyon komoly kapcso-
latokat kezdett kialakítani az élel-

miszer-lerakatoknál. „Egy régi autót 
alkatrészenként felújítottunk, a be-
szerzőket pedig egyszer meghívtam 
magunkhoz, ahol én józan marad-
tam, de egy boroskorsó mellett min-
dent megjegyeztem, amit elmondtak. 
Így kerültem bele a kereskedelembe. 
Akkor mindenki nagyon éhes volt, 
mert élelmiszerválság volt” – emlék-
szik vissza.

A kabátját égette el, 
hogy haladjon az autó

Dénes 1990-ben megnősült, és el-
határozta, hogy vesz egy teherau-
tót, s régi kapcsolatait felhasználva 
tovább kereskedik az élelmiszerrel. 
Ez év decemberében Slobozián egy 
roncstelepről, másfél méteres hóból 
emeltetett ki daruval egy autót, bein-
dították, majd regényes körülmények 
között hazahozta – az üzemanyag 
ugyanis fel volt vizezve, fagyott meg, 
az autó állt meg. „Fel kellett melegíte-
ni, hogy a motorinában megolvadjon 
a jég. Vettem pokrócot, azt égettem, 
később a kabátomat locsoltam meg 
motorinával, és azt is elégettem, majd 
beletöltöttem az üzemanyagtartályba 
a táskámban lévő három liter pálin-
kát, s azzal hazaértem” – meséli. Az 
autót megjavították, felújították, cé-
get, családi vállalkozást hoztak létre, 
és továbbra is élelmiszer-szállítással 
foglalkoztak.

Tégla, cserép, betonvas

A kilencvenes évek elején kezdődött 
az a periódus, amikor a Magyarorszá-
gon dolgozó székelyföldi vendégmun-
kások kezdték idehaza befektetni a 
megszerzett pénzüket – elsősorban 
építkezésbe, építőanyagokba, akko-
riban egyre-másra épültek a hétvégi 
házak. Pál Dénes családi vállalkozá-
sa ekkor állt rá az építőanyagokkal 
való kereskedésre. 1994-ben beje-
gyeztették a Melinda Impex Kft .-t, 
amellyel már téglát, cserepet és be-
tonvasat forgalmaztak. Akkoriban 
nem volt túl nagy verseny a piacon, 
jól ment a vállalkozás, de 1996-ban 
egy illető sugallatára a számvevő-
szék olyan súlyosan megbüntette a 
céget, hogy mindent elölről kellett 
kezdeniük, lehetetlen lett volna egy 
állami intézmény ellen pert nyerniük. 
Azt mindig nehezményezték, hogy a 

majdnem harminc évnyi vállalkozás 
alatt az államnak csak fi zettek adók 
formájában – és cserébe csupán any-
nyit várnak el, hogy intézményei ré-
vén az ne éljen vissza hatalmával, 
hanem engedjék, hogy tisztességesen 
dolgozhassanak.

A céget 2004-ben hat részre osztot-
ták, túlélték a 2008-as válságot, majd 
azt követően, 2013-ban volt még egy 
fordulópont a cég életében: egy elhi-
bázott lépést (a nagykereskedelem-
mel a kiskereskedelmi üzleteiket hoz-
ták konkurens helyzetbe) követően 
vissza kellett szerezniük a vevőiket, 
be kellett ismerni a tévedést. „Akkor 
bocsánatot kértünk a nagyker vevő-
inktől, és a múltra való tekintettel a 
vevők kilencven százaléka megadta 
a második esélyt. Ki kellett állnom, 
és el kellett ismernem, hogy téved-
tünk. Ez fordulópont volt. Azóta nem 
mondjuk, hogy nem hoztunk rossz 
döntést, de sokszor az is jobb, mint 
nem hozni döntést. Egyben biztos va-
gyok: valamennyivel több jó döntést 
hoztunk, mint rosszat, mert külön-
ben nem léteznénk” – mondja arról 
az időszakról.

Jótékonykodás alapítvánnyal

„Szeretek kirándulni, társasági életet 
élni – nagyon sok vállalkozót nem 
látok színházban, különböző össze-
jöveteleken, egyházi rendezvénye-

ken, holott mi szinte mindenütt ott 
vagyunk” – hangsúlyozza, amikor a 
szabadidejéről kérdezzük.

Az elmúlt húsz évben Pál Dénes 
nagyon sokat jótékonykodott. Ami-
kor cége fejlődni kezdett, a kilencve-
nes évek végén már annyian kértek 
valamit tőle, hogy volt idő, amikor a 
céghez is alig tudott bemenni, annyi-
an álltak előtte.

1999-ben alapítványt hozott lét-
re, és húsz éve annak kuratóriuma 
dönt a támogatásokról – nemcsak 
kulturális intézmények, egyesületek, 
sportcsapatok, tehetséges diákok és 
egyházi intézmények kaptak támo-
gatást, hanem egyszerű emberek is.

Pál Dénes ma is azt vallja, hogy 
nem magukért, hanem azért a hét-
száz emberért felelősek, akik a vál-
lalkozásaiknál dolgoznak. Évente 
130 millió euró a forgalmuk, illetve 
180–200 ezer tonna árut mozdíta-
nak meg, az adatok szerint mindkét 
Melinda cégük (Steel, Instal) szak-
területén az országos harmadik he-
lyen áll.

„Egy székelyföldi vállalkozás ese-
tében ez nagyon jó eredmény, és 
amikor valaki azt kérdezte, hogy 
akarunk-e az első helyre kerülni, 
akkor azt válaszoltam, hogy nekünk 
reális és fenntartható céljaink kell 
legyenek. És nem a pénz motivál, 
hanem az, hogy amikor húsz fi atal 
üli körbe ezt az asztalt itt, és egy 
olyan dolgot valósítunk meg, amit 
a térségben senki, akkor én az ő 
tudásukra vagyok büszke. Valóban 
szép, amikor valaki a pódiumon áll, 
viszont ott az elismerésként kapott 
érem egy folyamatos, kitartó mun-
ka gyümölcse. Meglátásom szerint 
nem az érmet kell irigyelni, hanem 
a kitartó munkát és az eredményo-
rientáltságot kell megtanulni, mert 
ha ez összejön, akkor a siker sem 
marad el. Van az az Abraham Lin-
coln-idézet, hogy a végén majd nem 
az számít, hogy mennyi éved volt az 
életedben, hanem hogy mennyi élet 
volt az éveidben. Nekem az a fontos, 
amivel hozzájárultam ahhoz, hogy 
az emberek életminősége körülöt-
tem javuljon. Attól ugyanis nem le-
hetek boldog, hogy jól élek – attól 
vagyok boldog, hogy van egy jó né-
hány ember, aki jól él velem együtt” 
– zárja a beszélgetést.
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Büszke arra, amit 25 év alatt 
megvalósított – de nem egyedül




