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Ti§ztelt Hölgyeim és Uraim!

Kiilónleges allralom, amikot egy piaci célú bcmutatkozás közvetlen kapcsolatba ketiil az

emberiség jóvójének égetó kérdóseivel, Áz ortolNDUsTRIÁ Nemzetközi Kömyezetipai,
Eneígiáhatékoflysági és Megujutó Energiafotásol Szal,kiátlítás egl hdycn és egy idóben ad
lehetőséget számos ilyen kiiLlönleges bemutatkozásm.

A kömyezetipar ma zz egy'tk legfontosabb és legígétetesebb gazdaság1 ágazzt. Ma már nem
tudományos, még csak nem is poütilrai téma a kömyezettudatos gazdasági modell és életnód
kialaHuísa, hanem a közbeszéd fontos iésze. Egyike a legfontosabb közügyeknek. Egyre többen
használiák a mindennapokban is a valaha csak beávatotta]< számáta ismcrt olyan kifejezéseket,
mint az ökológiai lábnyom vagy a biodivetzitás,

Aszályok és áívizek, heves vüZíok, fagy és hóhullámok mutatják, hogy valamit ekontotfunk. Á
természet nem gonosz és oem akái megbüntemi. lvlég csak nem is védekezik, de betcgsógónek
tünetei félelmetesek. JeJzések, amelyek elótt nem csukhatja be az embet a szemét, nem hagyhatja
óket figyeJrnen Hviil, Hiszen nincs hova hátrálrri ezen a bolygón: az utolsó piüanatokban vaglunk,
amikot még eíyhíthetók a korábbi idószak feietódenségcinek következményei. Mivel a jól látható
válságjelenségekért a felelós a jelen embete vagyis mi magunk, ezért mi va5unL azok, akik
változtathatrrak ezen, ha feLismetjii\ hogy gyctmckeink és unokánk éIetétól, egcszségétól van
s7ó.

Mién ne vehetnénk észte az intó jeleket? Miéft nc érthehénlr meg a betegségek okát? Miétt ne
változtathamánk a Mtos folyamatokon?

Hiszen a természetben kimedüeteden eróforrások rejlenek, nekünk csupán megértésscl,
tiitelemmel és tisztelettel kell bánnunk vcle.

Ezen a kiáütáson olyan innovatív teimékekkel, eszközökltcl ós eljfuásoktal találkozhat a látogató,
amelyeket a jelen embetei felhasználhatnak, de á jövó nemzedékek étdckeite is odafigyelnel.
Kömyezet- és természetvédelemtól beszélúnk, dc mindez elsósotban: embewédelem. Hiszen az
itt kiállítók célja nem más, mint a mi létfeitételeink biztosítása a jóvóben_

Madásul az itt fölvonultatott újdonságok a mai cmbct sokfáe igenyenek egyeztetése jcgróben
sziilettek, Biztosítják a megszokott és elvárt tetmékeket, kényclmet, íem tesznek tönkíe
ipatágakat . dc nem a temészeti etófoírások pazÁásávaI tör€kszenek a magul
etedményességének biztosításáta.



Azt blzottyi§á|- hog;r a kutatás-fejlesztés és a fá epüó ipar nyefhet a természet tiszteletének
je5lében sziiLletett megolűsok megtaláLásából és megvalósíásából.

Az ÖKoINDUSTRIA bemutatói é!'róI *re hozzájáalnak a ínag)/aí köínyezetip
vál]alkozások siketeihez. Ehhez LíváooL Önöknek sok sikert, gyiimótcsózó táígya]ásokat, a iövót
szoMó lefldiiletetl
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