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Palla Dénes emlékére    
 

 

 

 

2019. július 8-án délben kaptam a szomorú hírt: előző éjszaka Palla Dénes 
eltávozott közülünk. 

A 2019-es Megyei Kamarai és Országos Kamarai Aranygyűrűre ajánlás objektíven 
összefoglalja Dénes szakmai életútját.  

1990. augusztus 6-a óta ismertem, tiszteltem, barátok voltunk, szeretnék néhány 
szubjektív emlékkel, gondolattal hozzájárulni búcsúztatásához, elmondani, 
milyen nagyszerű ember volt.  

Néhány nappal élte túl 86. születésnapját, távozása gyors volt, 3 hét alatt vitte el 
a betegség.  

Megadatott neki, hogy elbúcsúzzon szeretteitől, Zsuzsa feleségétől, Zsuzsi és Kati 
lányaitól.  

Most én búcsúzom Tőled Dénes, szakmai barátaid és tisztelőid nevében, Isten 
Veled! 

Örülünk, hogy barátaid, szakmai kortársaid lehettünk, és a hívő ember 
reménykedésével várjuk, hogy találkozzunk még! 

Salgótarjánból kerültél fiatalon Győrbe, hozva magaddal arra a tájra jellemző 
életszemléletedet, erkölcsi mércédet. Kiváló tornász voltál, a sport megtanított 
a fájdalom elviselésére, az önkontrollra. 

Sportos életet éltél, távozásod előtt a betegséget hírből sem ismerted. Vidám 
voltál, humorod legendás! 

Az 56-os forradalom előtt néhány hónappal kerültél Győrbe, ahol kollégáid 
rögtön meglátva benned az emberek irányításának képességét, beválasztottak a 
gyári munkástanácsba. Elérhető interneten az erről az időről szóló, veled készült 
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interjú, mely beszélgetés a sokat megélt bölcs ember szemüvegén át láttatja a 
történelmi eseményt (https://www.mediaklikk.hu/video/az-en-56-om-8-resz-
10-perces-palla-denes/). 

Munkahelyed megszűnt, nehezen tudtál elhelyezkedni, közel 3 év kellett, hogy 
1959-ben a megyei tervezőirodához kerülj épületgépész tervezőnek. Mikor én 
11 évvel később megismertelek, Te már egy szakmai legenda voltál! Hihetetlen 
munkabírással dolgoztál, majd egy épületgépész szakágat vezetve irányítottál! A 
60-as években mai kínálathoz képest alig volt valami a termékpiacon. 
Konstruktivitásod azonban megoldott mindent, olyan termékeket gondoltál ki és 
ügyeskezű szerelőkkel gyártattál le, melyek évtizedekkel később jelentek meg a 
hazai piacon (textil légcsatorna, szappantartóból készített perforál irodai befúvó 
anemosztát, indukciós légbevezető….). Mert mindig gondolkodtál, 
természettudományokon alapuló kimagasló tudásodat használtad, hogyan 
lehetne az elképzelésedet gyakorlatban megvalósítani! És közvetlen kollégáid 
átvették ezt a konstruktív, nincs lehetetlen gondolkodásmódot. Rengeteg 
ötlettel segítetted fiatal munkatársaid szakmai elképzeléseinek, akkor még 
utópisztikusnak látszó ötleteinek megvalósítását.  

Ennek volt köszönhető, hogy a megyei tervezőiroda kiemelkedő középületeinek 
tervezője lehettél, valamint, hogy a 60-as években indult RÁBA fejlesztések 
vezető épületgépésze lehettél.  

Az akkor megindult ipari beruházások meghatározták a város mai helyzetét is, 
korszerű RÁBA nélkül nem lenne ma Győr a hazai gépjárműgyártás fellegvára. 

1971-ben irodavezető lettél, az ipari műterem vezetője, egy nagyszerű 
munkatársi gárda menedzselője. 

1985-től nyugdíjazásodig a vállalat műszaki igazgatója, főmérnöke. 

Nehezen élted meg a rendszerváltozás hozta átalakulásokat, a nagyvállalatok 
széthullását, szétszedését, megszűnését. Nyugdíjasként belevetetted magad a 
városi atlétika menedzselésébe, korszerű létesítményeket jártál ki a tehetségek 
megtartása, fejlődésük biztosítása érdekében. Szakmádtól sem szakadtál el, 
műszaki tanácsadóként, előkészítőként dolgoztál olyan fiatalok cégében, akik 
még a Te terveid megvalósításán nőttek fel, akik vakon hittek mérnöki 
szakértelmedben. 

Közben egyre többször találkoztunk egykori kollégáink temetésén, felidézve az 
eltávozottal kapcsolatos emlékeinket. 



3 
 

Drága Dénes! Már 24 órája, hogy halálhíredet hallottam. De az emlékek csak 
jönnek, jönnek, jönnek!  

És így lehet ezzel mindenki, aki jobban ismert Téged, mert olyan egyéniség voltál, 
akit, akinek tetteit nem lehet elfelejteni. Nyomot hagytál környezetedben, tiszta, 
határozott kontúrú nyomot. 

Órákon át lehetne mérnöki hagyatékodról beszélni, hosszan említhetnénk 
vezetőként hozzád fűződő emlékeinket, soha véget nem érően humoros 
történeteidet, adomáidat. 

Őszinte együttérzésünket tolmácsolva Családodnak, nélkülük nem lett volna 
ilyen teljes műszaki/szakmai életed.  

Drága Dini, teljes életet éltél, örökre beírtad neved Győr 20. századi műszaki 
történelmébe, generációk emlékeznek Rád!  

Köszönjük, hogy kortársaid lehettünk, nyugodj békével! 

 

2019 július 9. 

 

Kovács Pista 

 


