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Lelencgyerekből multimilliárdos 
Demján Sándor, az ország egyik legsi-
keresebb és legvagyonosabb üzletembe-
re sok vállalkozásban volt érdekelt, te-
mérdek maradandó épüle-
tet és alkotást hagyott hát-
ra.Őmagamindig is csak
kereskedőként aposztrofál-
ta magát, még ha maga az 
áru sokszor változott is.A
rendszerváltáselőttnagyon
élt,kiismertemagátaz„át-
kos”viszonyaiközött,még-
isazéttermei,aSkálaésaz
MHBBankvezetésévelegy
kicsi nyugatimentalitást is
hozottaszürkeségbe.
A rendszerváltás utáni években már

nagybanjátszott,hatalmaslátványberuhá-
zásokkal,kulturálislétesítményekkel,be-
vásárlóközpontokkal szórta meg a régi-
ót,rengetegpénztkeresett,ésazújvilág-
banismindigmegtaláltaazutatapoliti-
kaésazüzletelsősoraihoz.Őmagatalán
aPrimaPrimissimadíjakmegalapítására
voltalegbüszkébb.

Erdélyi gyökerek
DemjánSándor,akésőbbiüzletemberer-
délyiörményszármazásúvolt.1943-bana
Szatmár megyei Börvelyen született. Pár
évvelkorábbanszékelyfelmenőivagyhar-
mincmásikszékelycsaláddalegyüttelha-
tározták,hogykivándorolnakazEgyesült
Államokba.Ámaz1940.augusztusimáso-
dikbécsidöntésközbeszólt,ésegyfajtale-
hetőségetteremtettaszegénycsaládoknak.
AcsaládisErdélybenmaradt.

Meghalt demján Sándor

Demján az édesapját nem is ismerhet-
temeg,őugyanisamásodikvilágháború-
banelesett.Aháromtestvérrelédesanyja
egyedülmaradt.Aztánfordultahadisze-

rencse, visszatért a román
uralom. 1945-ben Börvely
székely családjait egyet-
len nap alatt elkergették. 
Etyekre kerültek. Demján
édesanyja tanulni szeretett
volna (szülészeti asszisz-
tensnek készült), és bár a
nagymama ezt élesen elle-
nezte,DemjánSándortvé-
gülnevelőszülőkhözadták.
A végtelenül szegény

kiskunlacházai nevelőszülőkre Demján
szeretettel emlékezett, miközben hamar
megtanult éhezni és nélkülözni. Any-
nyira zokonvette, hogya jóisten így el-
bántvele,hogyhétévesentudatosateistá-
vávált, ésmiközbenengedelmesgyerek
volt, aki rengeteget dolgozott, de temp-
lombasohanemvolthajlandójárni.
Azakaratos,öntörvényűfiúakedveltta-

nárainálötöstanulóvolt,akiketnemsze-
retett, azoknál bukdácsolt.A kisDemján
szervezőiésüzletiérzékeazonbanmárek-
kormegnyilvánult.Imádtaanagymagyar
történelmi hősöket, Kossuthot, Petőfit, 
magaishősszeretettvolnalenni.Egyszer
felmerült az iskolában, hogy nincs pénz
egy nagyobbméretű Petőfi-nyomat elké-
szíttetéséhez, ami 10 forintba került vol-
na.AkoldusszegényDemjánjelentkezett,
hogy az nem lehet, bízzák csak rá,majd
őelőteremtiapénzt.Nevelőszüleilefagy-
tak, amikor bejelentette, hogy szeretne

2018. március 26-án, hétfőn, életének 75. évében elhunyt Demján Sándor – tette köz-
zé a Gránit Pólus-csoport. 
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10 forintot kérni a nyomatra. Ám a kis
Demjánvégül szerződéstkötött,minden-
félétvállalt,besegítettpéldáulaháztartás
tojásainak értékesítésébe és a piacon vi-
szonylaghamarkitermelte a tojásonkénti
tízfillérekbőlaPetőfi-nyomatárát.
Amikor az amúgy jó eszű kisfiú már

végre iskolába is járhatott, azonnal „be-
leszeretett”akorolcsóparfümjeibenjáró
ésígykellőenelbűvölőtanítónőbe.Emiatt
aztánigennagylelkesedésseltanult,falta
akönyveket.Kiskunlacházánkevéstanár
jutotta600diákra,sokszorakisDemján
helyettesített.Hanemvolttanár,őmesélt
akönyvről,amitéppenolvasott.
Demjánvégülkifejezettenjótanulólett,

és a Fogyasztói SzövetkezetekOrszágos
Szövetségének (Szövosz) ösztöndíjasa-
kéntközépiskolábajárhatott,majd1965-
bendiplomát is szerzett a budapestiKe-
reskedelmiésVendéglátóipariFőiskolán.

Agyerekkorinehézségek,asokmunka,
azönállóanéssikeresenelvégzettszakisko-
lákhatásáraDemjánSándoregyiklegfonto-
sabb„nünükéjévé”váltakétkezimunka,a
szakmaésa„hajtás”dicsérete.Nagyonsze-
retettarrólszónokolni,hogyamagyarok-
tatásnemmegfelelőembereketképez,nem
elégjókaszakiskolák.„Amihezértesz,és
amibenjóvagy,abbanigyekezza legjobb
lenni,ésboldogemberleszel!”–vallotta,és
életevégéigszívesenköszörülteanyelvéta
hazaioktatásszerintefalsirányain.
Erős támaszt jelentő, tájékozott csalá-

diháttérnélkülDemjánSándoralapvető-
enbefogadtaakorkötelezőpolitikaiüze-
neteit,ugyanakkorsajátelmesélésealap-
ján nemkönnyen ingadozott a széljárás-
nakmegfelelően.

(A nekrológ az index.hu honlapon meg-
jelent Brückner Gergely írása alapján ké-
szült)
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Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásikegyszázalékkaltámogassaa
MagyarKatolikusEgyházat,amelynektechnikaiszáma0011, 
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Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma! Köszönjük,hogygondolránk.
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