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Tisztelt Olvasó!

Jó helyen keresgél, ha olyan szolgáltatások, vállalkozások érdeklik, amelyek értékre és mi-
nőségre törekednek a mindennapokban. Állításom több egyszerű figyelemfelkeltésnél. Két 
erős érvem is van, ami ezt megindokolja.
11 erdélyi munka érdemelt kitüntető címet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat első kiadá-
sán. Bizakodással tölt el, amit már csak az tetőz, hogy ketten különdíjban is részesülhettek. 
A két erős érvem róluk, a különdíjasokról szól, a hagyományőrző Petry Cégcsoportról és a 
bonchidai Bánffy-kastély épített örökségének védelmét felvállaló Transylvania Trust Alapít-
ványról.  

Olyanok számunkra, mint maga Erdély. A Bánffy-kastély mindent túlélt a 17. századtól kezdődően: százéves kisebb-
ségi létünk történetét is magában hordozza, a kommunista államosítástól a fiatalok százezreit bevonzó trendi fesz-
tiválig. A Petry húsüzlet receptes könyve a román államnál is idősebb, sikereit magának köszönheti, működését a 
hagyományra és a korral való haladás szükségének felismerésére alapozza.

Egy vállalkozásokat méltató kiadványban úgy illik, hogy magam is igazodjak a szakmához, ha a romániai magyar 
közösség és az RMDSZ 2018-as törekvéseiről beszélek. Idén van a modern Románia 100. születésnapja, ami egyben 
számunkra a kisebbségi lét századik esztendejét is jelenti. A centenáriumi esztendőre 1000 év Erdélyben, 100 év 
Romániában címen szerveztünk programsorozatot. 

Értékalkotó és párbeszédre kész közösség, ezt mondjuk magunkról. A kisebbségi létben eltöltött idő alatt bennünket 
sem asszimilálni, sem eltörölni nem tudtak a korok kihívásai. Identitását sosem adta fel közösségünk, mindvégig hű 
volt ehhez.

A múltnál viszont ma érdekesebb a jövő. Minden vállalkozás életében így van ez, miért lenne ez másként mondjuk 
egy közösség, egy ország esetében? 
Az elmúlt időszakban gyakorta kérdezik, mi lehet a jövőképe a mi közösségünknek. Ha hosszú életet akarunk, a lég-
zést sosem szabad abbahagyni, mondaná az orvos – ahogyan az Erdély-központúságról, a transzilvanizmusról sem 
szabad lemondani, mondanánk mi. 

Romániai magyarnak lenni ma is egyet kell jelentenie a dolgos erdélyi falvakkal, a minőségi munkát végző kisiparos-
sal vagy éppen az innovatív start-uppal – és persze azzal a Kós Károllyal, aki az impériumváltást követően, a húszas 
években felelős döntést hozott: nem csüggedt, talpon maradt, tette a dolgát. 

Ma úgy mondanánk, hogy megalkotta a brandet. Építkezett tehát: egészen pontosan és egyedien határozta meg azt 
a magatartást, amit mindmáig magunkénak tudhatunk. Az értéket és a minőséget.

Az erdélyi pályamunkák is erről tanúskodnak. A mindennapi munka és a munka iránti alázat sosem megkerülhető, ha 
értékben és minőségben gondolkodunk. 

Hálával tartozunk nekik, ahogyan az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kezdeményezőinek is!
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