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Kedves Olvasó!

Az a nemzet, amely hosszú távra tervez jövőt magának, a múlt értelmezését támpont-

nak, jelenének és jövőjének alakítását a legnagyobb kihívásnak tartja. Ez az a megköze-

lítés, amelynek hatványozottan kell jelen lennie egy olyan közösség életében is, amely 

száz esztendeje számbeli kisebbségben él szülőföldjén.

Romániában ma is mindennapos, hogy az ország fejlesztése szempontjából is fontos 

teljesítményeinket megkérdőjelezik, törekvéseinket ellehetetlenítik. Mindezek ellené-

re bizonyítjuk: a rendszerváltást követő 28. esztendőben is képesek vagyunk a meg-

újulásra, értékeink újrateremtésére, céljaink újrafogalmazására. 

Közösségünk boldogulása mellett annak az országnak a fejlesztése érdekében végezzük teendőinket, amely 

gyakorta idegen gyermekként tekint ránk, amelytől mai napig csak remélni tudjuk a nemzeti kisebbségek 

biztosította sokszínűség elismerését. A román-magyar párbeszéd előmozdításáért szervezünk eseményeket, 

román és magyar emberek asztalára és háztartásaiba kerülnek kis és közepes vállalkozásaink, gazdaságaink 

termékei, és sorolhatnánk a jó példákat.

Megtanultuk, hogy immár száz éves realitás, Romániában a kisebbségi lét velejárója új utakat keresni és nyitni 

meg ott, ahol falba ütközünk, ahol továbblépni nem lehetséges. Ha kell, az ablakon is bemászunk, és saját ke-

zűleg fúrunk lyukat ott, ahol ajtókat csap be előttünk a szél.

A 2018-as esztendő, Románia száz éves évfordulójának előszele sokkal hamarabb beköszöntött, hűvösebb volt, 

mint arra számítottunk. Ennek az esztendőnek pedig még koránt sem tartunk a végénél. A közösség ügyeinek 

előmozdításával próbálkozhatunk, próbálkozunk is, egy valamit azonban biztosan tehetünk. Bemutatjuk azo-

kat a személyiségeket, magyar emberek, akik a helyi közösségek szolgálatába, az ország fejlődésére állítják, és 

nemcsak szóban vállalják az értékteremtő munkát. Nekünk közösségként is kötelességünk hálánkat kifejezni 

közösségszervezőinknek, legyenek ők tanítók, orvosok vagy olyan vállalkozók és gazdák, olyan magyar embe-

rek, akik továbbéltetik hagyományainkat, a magyarság hírnevét öregbítik itthon, a többségi társadalom előtt 

és külföldön egyaránt. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, ahogyan a neve is mutatja, az értéket és a minőséget határozza meg a jó 

szolgáltatás, vállalkozás ismérveként és erényeként. Teszem is hozzá gyorsan, érték és minőség nélkül nincs 

igazi, időtálló közösségszervezői tevékenység, nincs a köz érdekébe állított szolgálat.

A mindennapi munka és alázat sosem megkerülhető, ezt érdemes megbecsülni, hosszú távon pedig jó befek-

tetésnek bizonyul egy közösség életében. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot azért értékeljük, mert alkalmat 

biztosít a teljesítmény mércéjének meghatározására, bemutatni és megünnepelni a hétköznapi munkát.
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