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Nagy magyar siker Zaragozában
MTI
2008.08.23. szombat 16:52
Több mint 550 ezren keresték fel szombaton kora délutánig a spanyolországi Zaragoza Expo 2008 szakmai
világkiállítás magyar pavilonját.
Gölöncsér József, a magyar pavilon biztosa elmondta, hogy az előzetes felmérések szerint 340 ezer látogatóra számítottak. Naponta
10-12 ezren keresik fel a Magyar Pavilont, ahol a magyarországi fürdőkultúrával, a termálvizek sokszínűségével ismerkedhetnek az
érdeklődők.
A Magyar Pavilon biztosa kiemelte, hogy igyekeztek néhány meglepő dologgal is
előrukkolni. Példaként említette, hogy a hévízi tavat ábrázoló kútba a látogatók
pénzérméket dobáltak. Az összegyűlt pénzt - mondta - felajánlották egy rákos betegeket
támogató aragóniai alapítvány számára. Elmondta azt is, hogy egy magyar biciklisfutár
egy palacknyi gyógyvízzel 2400 kilométert megtéve augusztus 24-én, vasárnap
Zaragozába érkezik. Nagy Sándor szándéka a transzeurópai futárúttal az, hogy a
halmozottan sérült gyermekek megsegítésére buzdítson, és teljesítményével is támogassa
a velük foglalkozó Kapernaum Csoport Alapítványt.
Vasárnap, a magyar napon az Etnorom autentikus cigányzenét játszó együttes, Pál István
Szalonna együttese (a Magyar Állami Népi Együttes zenészei és táncosai) és Bíró Eszter új
formációja, az Ezter, majd szeptember 2-án a Csillagszemű táncegyüttes mutatkozik be.
Gölöncsér József elmondta azt is, hogy a magyar jelenlét az expón kétmillió euróba kerül,
ebből egymillió eurót fordítottak a látványra. Az expo után a pavilonokból logisztikai központ lesz.
A látogatók a magyar pavilonba belépve képet kaphatnak a Tisza és a Duna szabályozása utáni vízgazdálkodásról, megtekinthetik az
esztergomi hidraulikus vízemelő kicsinyített változatát, a hévízi termáltavat, a budapesti fürdőket, a miskolctapolcai barlangfürdő
kicsinyített mása segítségével megismerhetik a magyarországi hévizeket, az ország termálvizes és gyógyvizes kultúráját.
A 104 ország részvételével június 14-én megnyílt, A víz és a fenntartható fejlődés című zaragozai szakmai világkiállítás három
hónapon át fogadja a látogatókat. Az expók sorában első alkalommal uniós támogatással megvalósult rendezvény tematikája az
ENSZ által a 2005 és 2015 közötti időszakra meghirdetett A víz az életért évtizedhez kapcsolód
(c) 2007 Duna TV Zrt. Minden jog fenntartva.
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