Az áprilisi Világ-kongresszusról.
2006. április 21-26. Szöul, Dél-Korea. A Nemzetközi Alagútépítı Egyesület itt tartotta az Alagútépítı
Világ-kongresszusát és a rendes évi Közgyőlését.
A magyarok számára azért volt különös esemény, mert ezen a Közgyőlésen kellett a magyar
küldöttnek elıadni pályázati javaslatát, hogy Magyarország illetve Budapest szeretné megkapni az
ITA 2009-es világkongresszus házigazda és rendezıi szerepét. Nemcsak Budapest pályázott erre a
szerepre, hanem az Egyesült Királyság is, mégpedig Skócia fıvárosával, Edinburghgal.
Az elıkészülethez hozzátartozott, hogy a bıröndjeinkben lévı anyagon kívül 70 kilónyi
nyomtatványanyagot feladtunk légifuvarként, ami rendben, idıre meg is érkezett Szöulba. Ott
összeraktuk és a közgyőlés reggelén az 52 küldött asztalára készítettünk egy a kis csomagot, amely
tartalmazta a mőszaki anyagot, a helyszín bemutatását külön brosúrában, a fıváros és a vidék egy-két
érdekességét bemutató brosúrát, valamint egy szerény ajándékot.
Ugyanígy kapott egy kis irodalmi csomagot a 15 fınyi elnökség.
A közgyőlés elsı napján a 9. napirendi pont volt a pályázatok elıadása. Mivel abc-sorrendben kellett
elıadni, így mi kezdtük a prezentációt. Az elıre elkészített filmanyaggal párhuzamosan tartottuk az
elıadást, a vége a fıváros és a vidék szépségeinek film-klip bemutatója volt, az egész kb. 16 percben.
Felváltva adtuk elı Balogh Zsolt alelnökkel, egy kiegyensúlyozott elıadást tartva.
A vártnál nagyobb ovációval fogadták, amit a közgyőlés után személyes gratulációval is kifejeztek.
A skótok elıadása egy skót dudás bevonulással kezdıdött, elmondták a prezentációt és színvonalas
turisztikai filmet mutattak be Skóciáról. Természetesen mi is értékeltük a skótokat és sok sikert
kívántuk nekik. Nagyon udvariasak voltak irányunkban. Úgy éreztem túl nagy önbizalommal, ami már
majdnem kedvünket szegte. A közvélemény kutatásunk azt jelezte, hogy megoszlanak a várható
szavazatok kb. 50-50%-ban.
Az elıadások megkezdése elıtt, két elıadóteremben minden székre tettünk a leporellóból és a
maradék prospektusokból.
Vasárnap volt a közgyőlés elsı része és szerdáig sok meggyızı munkát kellett végeznünk. Erre nagy
elıny volt, hogy nekünk volt egy kiállító standunk, ahol a támogató cégek szerény képanyagát tettük
ki és a céges prospektusokat személyesen osztogattuk meggyızı szavak kíséretében.
Sajnos így felváltva jártunk elıadásra, annak ellenére, hogy egy ügyes segítınk volt, aki
távollétünkben a standon volt és jól beszélve az angol, a koreai és a japán nyelvet, segített a
meggyızésben is.
A szerdai napon a közgyőlés utolsó, 20. pontja volt a szavazás. Mit mondjak, nagy izgalommal vártuk
a számlálás eredményét.
Az eredmény már sokak számára ismert, szoros versenyben 18:17 arányban megnyertük a szavazást és
így nekünk ítélték a 2009-es Világ-kongresszus tartásának házigazda szerepét.
A májusi házi-konferenciánkat követıen sok munka lesz az országban és így az Egyesületben is.
Tagjaink segítsége elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy idıben alaposan elıkészítsük a Magyarországra
hívott Alagútépítı Világ-kongresszust, mindazok mellett, hogy segítségünkre lesz egy professzionális
kongresszus-szervezı (PCO) cég is.
Minden közremőködınek ezúton is megköszönöm az Egyesületnek nyújtott segítségét.
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