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Kedves olvasó!
Hangsúlyozottan és többszörösen is öröm számomra az, hogy az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat szervezőinek felkérésére tavaly hozzájárulhattam egy nagyon fontos
lehetőség erdélyi népszerűsítéséhez. Ugyanakkor gratulálok is mindazoknak a pályázóknak – köztük az erdélyi magyar vállalkozóknak –, akiknek bejelentkezését sikeresen
bírálták el a pályázat lebonyolítói.
Mindamellett, hogy ma már ez a lehetőség is azt bizonyítja, a Kárpát-medencei magyarság számára gazdasági értelemben sincsenek határok, fontosnak tartom azt is,
hogy közösen alakíthatunk ki ebben a határtalanságban egy olyan gazdasági kultúrát, amelyben a vállalkozók
nem pusztán csak vállalkozásaik felvirágoztatására törekednek, hanem arra is, hogy a minőség és az érték is
munkájuk védjegyévé váljon.
Az én megítélésemben ez azt jelenti, hogy a megmaradásunk gerincét jelentő gazdasági kezdeményezésekben megvan az a maradandósághoz szükséges plusz igény is, amely bármiféle megvalósításnak sajátja kell
legyen akkor, ha nem csak rövid távra, nem csak felszínes kereskedői megfontolásokból hívták életre.
Azonban meg kell állapítanom, hogy ez a törekvés sem szűkebb, sem tágabb világunkban nem mondható
általánosnak, hiszen az egyik legelszomorítóbb jelenség manapság talán éppen az, hogy az igényesség támogatása a társadalom minden területén igencsak visszaszorult, ezáltal pedig a közösségeink értékrendjében
is lassanként sokadik helyre került. Ma már nem pusztán szlogen például az, hogy hajdanán a mindennapok
használati cikkei időtállóbbak és sokkal nagyobb gonddal kivitelezettek voltak. A fogyasztói kultúra térnyerése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mennyiség legyen a mérce a minőség rovására, és alkalmasint
már azt se kifogásoljuk, ha a termelő nem számol a vásárló igényeivel, nem a tartósságot és minőséget tekinti
elsődlegesnek, amikor egy-egy terméket, szolgáltatást kínál neki. Ez a tendencia a közgondolkodásban is nem
kívánatosan vezet el a gazdasági színvonaltalanságtól egészen a szellemi igénytelenségig.
Nos, nekünk az élet minden területén az értékek eme felhígulására kell nemet mondanunk. És el kell mondanom, hogy többek között ebből a meggondolásból is támogattam, és a jövőben is támogatom az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat szervezőinek munkáját. Ugyanakkor bátorítom az erdélyi kis- és középvállalkozókat,
népművészeti termékek kivitelezőit, egyéni vállalkozókat, hagyományos gazdálkodást folytató őstermelőket
és innovációra építő kezdeményezéseket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az igényességre való
közös törekvésben, a védjegyet pedig munkájukban tekintsék egy olyan mércének, amely az értékteremtésben elengedhetetlen.
Ehhez a minőségközpontú munkához kívánok mindenkinek kitartást és sok sikert!

Kelemen Hunor,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
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