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Tisztelt Elnök úr! 
 
Nagy örömömre szolgál, hogy felkértek a budai kreatív Zöldkeresztes Piros Pont 
konzultáció védnökének, amely szeptember 19-én az Európai Mobilitási Hét és 
Budapest Városmisszió Hét alatt kerül megrendezésre.       
 
Meggyőződésem, hogy a fenntartható fejlődés megteremtésének és a globális 
éghajlatváltozás megállításának egyik legkritikusabb eleme a fenntartható 
energiagazdálkodás elérése. Szakértők egybehangzó véleménye szerint a mai 
rendszer pazarló és irracionális, amelyet az alacsony költségek és a felelőtlen 
környezetszennyezés jellemez. Ennek a korszaknak azonban vége. A körülmények 
megváltoztak, a világ vezető hatalmai pedig lassan de ráeszméltek arra, hogy nem 
lehet tovább folytatni ezt a felelőtlen politikát, változtatni kell. Ez a változtatás pedig 
elindítja azt a 3. ipari forradalmat, amely a nano-technológia, a biotechnológia és sok 
egyéb területen való jelentős innováció által többek között egy teljesen új 
energiagazdálkodást fog teremteni a XXI században. Akik ennek a változásnak az 
élére állnak azok, - mint az előző ipari forradalmak során is történt - a változások 
nyertesei lesznek.  
 
Magyarország ma még eséllyel indulhatna e versenyben, azonban a habozás, a 
szűklátókörűség és a gazdasági lobbyk hálójában vergődő magyar gazdaság- és 
iparpolitika vezetői egyelőre képtelenek a magyar érdekeknek megfelelő válaszokat 
megadni. 
 
A „kreatív város” az, hogy a semmiből is lehet valamit, alkotni fontos filozófiai 
alapvetés a küszöbön álló változások megértéséhez. Az új technológiák, a 
hatékonyság és a takarékosság új formái hamarosan átalakítják fogalmainkat, 
gondolkodásunkat. Akik ebbe invesztálnak, akik kutatnak és fejlesztenek ezen a 
területen vagy azok, akik - mint Önök is - ismereteket terjesztenek, gondolati 
gátakat döntenek le és tudományosnak mondott tabukat feszegetnek nem csak 
szűkebb közösségüknek, hazájuknak teremtik meg a változásra való rugalmas 
reagálás esélyét, de tágabb értelemben az egész világ számára életmentő missziót 
folytatnak. Ehhez kívánok Önöknek sok erőt és kitartást, valamint kellő bölcsességet 
és türelmet, mert nem elég hinni tudásunk és értékítéletünk helyességében, de tudni 
kell másokkal is megértetni igazunkat.  
 
A tanácskozáshoz sok sikert kívánva tisztelettel üdvözli:  
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