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Tisztelt Olvasók és Díjazottak!

Az Érték és Minőség Nagydíj meghirdetésekor abbéli reményemet fejeztem ki, hogy 
elbírálást követően idén szeptemberben, az Országházban olyan díjazottakat köszönt-
hetünk, akik képesek lesznek a Kárpát-medencét, s talán Közép-Európát is meghódítva 
hazánknak, Magyarországnak és nekünk, magyar embereknek is sikert és megbecsülést 
hozni.

Áttekintve az elismerésben részesülő pályázatokat nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, 
hogy reményeim nem voltak megalapozatlanok. A minőségi, az innovatív termékek díja-
zása, valamint a vásárlói tudatosság formálása mellett az ország határainak átlépésével és 

ezáltal a magyar-magyar közötti gazdasági kapcsolatok élénkítésével sikerült közelebb kerülni ahhoz, hogy az Érték 
és Minőség Nagydíj szigorú és pártatlan feltételeivel regionális elismertségre tegyen szert.

Bízom benne, hogy az erdélyi magyar vállalkozások sikeres pályázatai példaként fognak szolgálni és a közeljövőben 
már a Kárpát-medence minden szegletéből köszönthetünk győzteseket. 

A magyarországi vállalkozások számára is fordulópontot jelentett az idei év, hiszen a két évtizedes múltra visszatekin-
tő Magyar Termék Nagydíj ambiciózus szellemi örököseként életre hívott Érték és Minőség Nagydíj sok szempontból 
úttörő vállalkozás, s mint ilyen természetszerűleg kockázatokat is hordoz. 

A Kiírói Tanács tagjainak szakmai felkészültsége valamint a szigorú pályázati szabályok ugyanakkor olyan garanciákat 
jelentettek, melyek a vártnál is több, kimagasló színvonalú terméket előállító, vagy éppen szolgáltatást nyújtó vállal-
kozást ösztönöztek arra, hogy megmérettessék magukat.       

A díjazott Pályázóknak ezúton is gratulálok, fogadják őszinte elismerésemet az elvégzett munkáért és az elért ered-
ményekért! Önök pontosan tudják, hogy az alkotó nem elégedhet meg pusztán az alkotással, természetes vágy 
él benne a méltó elismerés után, amit bízom benne, hogy a Nagydíj átvételét követően a fogyasztók is honorálni 
fognak! 

A remény megvan, hiszen a kiskereskedelmi forgalom 2013. júliusa óta megszakítás nélkül növekszik továbbá a hazai 
gazdaság idei dinamikus bővülése is a minőségi termékek és szolgáltatások értékesítésének kedvez. 

Ezen kedvező adatok további javulásához mi magunk is hozzájárulhatunk, ha az idén elismerésben részesített termé-
kek és szolgáltatások kiválóságáról személyesen is meggyőződünk, kedvező tapasztalataink továbbadásával pedig 
az Érték és Minőség Nagydíj pályázat küldetésének sikerén túl mindannyiunk boldogulásához hozzájárulhatunk.
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