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Hazatért az első Egerről készült metszet
Eger első ismert ábrázolását, az 1567-ben készült Agria címet viselő rézmetszetét mutatta be az egri Városháza díszter-
mében Nyitrai Zsolt, Eger város országgyűlési képviselője.

Nyitrai Zsolt kezdeményezésére párat-
lan értékű műkincs került Egerbe. Do-
menico Zenoi eredeti metszete Bellino 
és Forlani munkájában jelent meg a „De 
Designi Delle Piu Illustri Citta et fortezze 
del Mondo” című műben.

Nyitrai Zsolt az augusztus 20-i esti 
ünnepi rendezvényen leleplezett és mos-
tantól a díszteremben látható történelmi 
ereklye kapcsán elmondta: az ország szü-
letésnapján úgy illendő, hogy az egri pol-
gárok is kapjanak egy különleges aján-
dékot, egy közel 450 éves rézmetszetet, 
amely ismereteink szerint Eger első ábrá-
zolása. A mű az évszázadok során kalan-
dos utat tett meg, s Velence városából tért 
vissza Magyarországra, illetve Egerbe.

A metszeten fél madártávlati perspek-
tívából ábrázolva láttatja az akkori várat 
és a köré épült várost, a hátoldalon pedig 
olasz nyelvű leírást találhatunk a várról, 
valamint Eger városáról.

A nem mindennapi történelmi és mű-
vészeti értéket – folytatta a honatya – 

Habis László polgármesterrel együttmű-
ködve és szövetségben sikerült fellelni, 
majd elhozni az egrieknek.

– Remélem, hogy a most hazatért, 
közkinccsé tett történelmi emlékkel so-
kan megismerkednek majd a Városháza 
dísztermében – mondta Nyitrai Zsolt.

„Ökosabb” vagyok, mint egy…?

Európai Szociális
Alap

Az Egri Szakképzési Centrum Kereske-
delmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégiuma, 
a TÁMOP 3.1.4. C pályázatnak köszön-
hetően, 12 millió forint támogatást nyert 
a „Ma tégy a holnapért!”- kompetencia 

alapú oktatás és módszertani megújulás 
az egri KERI-ben című programsorozat 
megvalósítására. Egészségnevelő, szem-
léletformáló foglalkozások, és szabad-
téri sportesemények, túrák voltak a 
pályázat főbb programelemei. Utol-

só tevékenységként, 2015. augusztus 
18–21-között, Ökosabb vagyok, mint 
egy…? Címmel, Bogácson ÖKO-tábort 
szerveztek, amely a közvetlen környe-
zetünk természeti értékeinek megisme-
résére ösztönözte az iskola, táborozá-
son résztvevő, 22 tanulóját. A négy nap 
során előadásokat hallgathattak meg a 
diákok a természet- és környezetvéde-
lem fontosságáról, szelektíven gyűjtöttek 
hulladékot, túráztak a kaptárkövekhez, 
megismerkedtek a népi gyógyászattal, 
PET-palackokból pedig. újrahasznosított 
tárgyakat készí-
tettek.


