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Schmitt Pál jutalmazta Egerszegi Krisztinát 

Egérke Szent István-díjat kapott

Sokan gyûltek össze a szep
tember 4én az esztergomi vár 
lovagtermében, a fõ helyeken 
Schmitt Pál köztársasági elnök, 
Meggyes Tamás polgármester, 
Czene Attila olimpiabajnok 
úszó, jelenlegi sportért felelõs 
államtitkár, Csorba László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
fõigazgatója, Molnár Zoltán, 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
fõtitkára, valamint a Szent 
Istvándíjjal korábban elismer
tek foglaltak helyet. Ez alka
lommal egy Szent Istvánérmet 
is átadtak, ez évben ezt az elis
merést Dániel Erzsébet felvidéki 
népmûvelõ, etnográfus kapta. 

A méltatók közül elsõként 
Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai 
Bizottság fõtitkára beszélt, aki 
leginkább Egerszegi Krisztina 
érdemeirõl, illetve azok a sport
életre és a társadalom egészére 
tett hatásáról mondott kedves, 
szívhez szóló szavakat. Majd 
az egykori szövetségi vezetõ, 
Hargitay András lépett a mikro
fonhoz. 

– Amikor Egerszegi Krisztina 
14 évesen elsõ olimpiai 
döntõjére elindult, akkor sokan 
úgy látták, láttuk, hogy ezek 
között a nagy nõk között ennek 
a kicsi lánynak nem lesz sok esé
lye. Emlékeztünk Szécsi Tamás 

mindenkori szavára, arra, hogy 
„ne felejtsd el, fiam, hogy a hazá
dért úszol!”. Ezt tette Egerszegi 
Krisztina is, nemcsak önmagá
ért, de Magyarországért is úszott. 
És akkor megtörtént az a csoda, 
amire akkor néhány emberen 
kívül senki nem számított, meg
nyerte az olimpia bajnokságot, 
legyõzte azokat a nagy ellenfele
ket, akiktõl tartottunk – mondta 
Hargitay András. 

Ezt követõen a díjat Schmitt 
Pál köztársasági elnök, Jankovics 
Marcell, a Szent Istvándíj 
Alapítvány kuratóriumának elnö
ke és Bihari Antal, a Szent István
díj alapítója adta át.  p. z.

ESZTERGOM – Egerszegi Krisztina vehette át szeptember 4-én az esztergomi vár 
lovagtermében ünnepélyes keretek között a Szent István-díjat. Az eseményen Schmitt 
Pál köztársasági elnök mellett a politikai, a tudományos, a mûvészeti és a sportélet 
számos magas rangú képviselõje is jelen volt.

Egerszegi Krisztina az esztergomi vár lovagtermében vehette át a díjat

Emberi közremûködés nélkül lehet könyvet kölcsönözni
Elkészült a tudásközpont, amely kúlturpláza lehet
A második EKF-nagyberuházást adták át a múlt héten Pécsett – az elsõ a közterek meg-
újítási programja volt, amely a sok kisebb részlet miatt sokak szemében nem állt össze 
egységes egésszé –, az 5,5 milliárd forintból felépült Dél-dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont a város, a megye és az egyetem közös összefogásából született.

No meg persze abból a több 
mint 4,5 milliárd forint pályá
zati pénzből, amihez a három 
tulajdonos 880 millió forintot 
tett hozzá. Szeptember 8án 
az egyetem ünnepélyes tan
évnyitójával adták át a nagy
közönségnek a Kaptár néven 
is emlegetett épületet, ahol 
az egyetemi, megyei és városi 
könyvtár talált új otthonra, 
jelentősen kibővített funkci
ókkal. A 13 ezer négyzetmé
ter hasznos terület mellett 
talán elég egyetlen számadat, 
ami a lehetőségeket illeti: 
összesen körülbelül egymil
lió nyomtatott és elektroni
kus dokumentum várja az 
érdeklődőket. 

– Szeretnénk az Árkád konku
rensei lenni, egyfajta kulturális 
plázaként üzemelni – fogalmazott 
Hargitai János, a megyei közgyű
lés elnöke. – Mire az átadásig 
eljutottunk, megtanultuk, hogy 
egy építkezésnél Magyarországon 
nem a beton, hanem a bürokrácia 
a legnehezebb.

Páva Zsolt polgármester azt 
emelte ki, hogy Pécs, Baranya 
és az egyetem hatszáz éve 
egymást feltételező fogalmak, 
ennek az egyik eredménye a 
most átadott épület.

A tudásközpontot egyébként 
a legkorszerűbb technológiá
val szerelték fel, gyakorlatilag 
emberi közreműködés nélkül 
lehet könyvet kölcsönözni. 

Fenntartása egyébként éves 
szinten mintegy háromszázmil
lió forinttal kerül többe, mint az 
eddigi három különálló könyv
táré, igaz, a lehetőségeket sem 
lehet egy lapon említeni velük, 
hiszen például a hét minden 
napján várja az olvasókat. 

A könyvtári funkciók mel
lett két egybenyitható, kétszáz 
fős konferenciateremmel ren
delkezik, ahol többek között a 
jogi és közgazdaságtudományi 
kar előadói tarthatnak órákat. 
A korszerűség mellett ügyeltek 
a hagyományokra is, ugyanis 
52 ezer Zsolnay kerámialap 
díszíti belülről az épületet, 
egyedi hatást kölcsönözve neki.
 Móczán Zoltán

A Kaptár néven is emlegetett új Tudásközpont Pécsett


