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Busan az ország második legnagyobb városa – lakosainak 
száma 3,6 millió – egyúttal legnagyobb kikötője. A ma is 
dinamikusan fejlődő metropolisban van – a Guinness rekor-
dok könyve alapján – a világ legnagyobb áruháza, a Shinse-
gae Shopping Mall.

Néhány adat a kongresszusról
•	Látogatók száma: 3100 koreai, 2500 külföldi;
•	Regisztrált részvevő: 2200, saj nos magyarok nélkül;
•	250 előadás, 90 workshop, 50 gyakorlati ipari bemutató, 

350 poszter. Az elfogadott előzetes szakmai program 
szerint Varga Péter előadást, Dorkó Jekatyerina posz-
tert mutatott volna be, de sajnos nem jutottak ki a kon-
ferenciára.

•	A 200 kiállító cég mellett 4 speciális pavilonban tartot-
tak bemutatót:

 – sótalanítás;
 – fiatal vízügyi szakemberek témái;
 – alacsony és közepes jövedelmű országok bemutatója;
 – IWA Projekt innovációs díj nyertes pályázatai.

Újdonság volt, hogy a kongresszus előtti hétvégén, 
pénteken és vasárnap 3 előzetes workshopot tartottak.

A rendkívül sok, részletes szak mai prezentáció mellett 
két fő vonulat volt folyamatosan érezhető a levegőben: a 
klímaváltozás és a víziközmű-szolgáltatás eljuttatása a Föld 
minden polgárához.

néhány gondolat 
a plenáris ülések 
indító előadásaiból

Paul Reiter: A Szanba tájfun nem kímélte 
rendezvényünket. Az egyik nap egyetlen repü-
lőgép sem mozoghatott a környék légterében. 
A sors jelezte, a globális felmelegedés folya-
matban van. Gondoskodnunk kell az egyre gya-
koribb szélsőséges csapadékesemények elleni 
védekezésről.

Gerard Payen: Mint az IWA „A vízellátás és 
a szanitáció – emberi jog” munkacsoportjának 
a vezetője utalt a Rio+20 konferencia mottójá-
ra: „A jövő, amit akarunk”. A deklaráció szerint a 
fejlett országoknak mindent el kell követniük, 
hogy a Földön minden ember hozzájuthasson 
az egészséges ivó vízhez.

Linda Macpherson: A CH2M Hill ame rikai 
tervező óriáscég képviselője előadásának 
már a címe is érdekes: „Új nyelv, új gondol-
kodás, új lehetőségek”. A világ 
rákényszerül, hogy kissé máskép-
pen gon dolkodjon. Az értékes 
tartalék forrásokat ma már nem 
lehet „hulladék” szóval minősíteni. 
Érdekesen módosította az előadó 
néhány szó értelmét:

Az új szótár
•	Felhasznált vagy 
  felhasználandó?
•	Iszap vagy biofilm?
•	Szennyvízkezelő-telep 
  vagy visszaforgató vízforrás?
•	Szennybefogadó vagy 
  különböző célokra 
  felhasználható vizek forrása?

A közműves világnak a fenntarthatóság céljából min-
dent el kell követnie, hogy az új szavak mögötti gondolko-
dás általánossá váljék.

A kongresszus végén Portugália meghívta a résztvevő-
ket: a legközelebbi IWA világkongresszusnak Lisszabon ad 
otthont 2014. szeptember 21–26. között.
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Az utolsó európai 
(2008, Bécs) és az 
első kanadai (2010, 
Montreal) után 2012. 
szeptember 16-21 kö-
zött Dél-Koreában, 
Busanban tartotta 
kétévenként meg-
rendezendő világ-
kongresszusát az 
International Water 
Association. 


