Fertálymestereket avattak a Megyeházán
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Kilencedik alkalommal győltek össze a Bazilikába a város fertálymesterei, hogy istentisztelettel
búcsúzzanak a kiérdemesült negyedmesterektıl, s köszöntsék az újonnan választottakat. Az
évszázados hagyomány 1996-ban indult új útjára, azóta minden év február elején iktatják be
hivatalukba a testület suttogója által megválasztott negyedmestereket.
A fertálymesteri lobogó alatt vonultak be a Bazilikába a még köpenyes, botos kiérdemesült, illetve
az újonnan megválasztott negyedmesterek, akiknek jelenlétében Czakó István kanonok-plébános –
maga is volt negyedmester, még 1996-ban – celebrált szentmisét. Beszédében arra hívta föl a
figyelmet, hogy szétforgácsolódó, eldurvuló társadalmi közéletünkben mindennél nagyobb szükség
van egy ilyen
közösségre,
amely képes
fenntartani és
képviselni a
keresztényi
eszmét.
Ezt követıen a
lobogó vezérletével a Megyeháza dísztermébe vonult a sokadalom, ahol Várkonyi
György, a fertálymesterek fıkapitánya rekommendálta Horuczi Csaba
vicepolgármester úr gratiájába a város új negyedmestereit, fölkérvén ıt, hogy vegye
ki az esküt. Eskütétel után egyenként szólíttattak a zászló és fıkapitányuk elé a
fertálymesterek, hogy átvegyék elıdjüktıl hivataluk jelképeit: a százráncú köpenyt és
a szalagos botot, s hogy az ısi bottal megérinttetvén negyedmester váljon belılük.
Fıkapitányuk a következı szavakkal mutatta be a szertartást követıen az újdonsült
tizennégyet: Íme Eger város 2004. évre elválasztott fertálymesterei! Akik a
következık: I. negyed: Pozder Péter fıiskolai tanár, II.: Havas-Horvát István
erdımérnök, III.: Csathó Csaba informatikus, IV.: dr. Besznyák György belgyógyász,
Szt. János város Hatvan I.: Antók Sándor vállalkozó, Szt. János város Hatvan II.:
Oszlánczi Sándor, Alsó Károly-város: Estók Bertalan biológus, Felsı Károly-város:
Majoros József vállalkozó, Felnémet: Kıteleki Dénes építész, Cifra-Sánc: Huszár
Elek mérnök, Maklár I.: Novák Emil kirendeltségvezetı, Maklár II.: Cseh Ferenc
gazdálkodó, Szt. István város: Gál István kereskedı, Szt. Lajos város: Hajdú Ottó
kirendeltségvezetı.
Az oklevelek átadását követıen a hivatalba lépık nevében Pozder Péter, Breznay
Imre – hatvankilenc évvel ezelıtti negyedmester, a testület történetének megírójának
– dédunokája köszönte meg a testület bizalmát, s a nagy elıdöt idézte: „A
legnemesebb hagyomány a régiek példáját követni: okos célszerőség és célszerő okosság.” Végül Várkonyi György fıkapitány köszönte meg a leköszönık munkáját,
majd biztató szavakkal üdvözölte az újakat: ezennel egy immár százhúsz fıs nagy közösség, és az egyes fertályok kilencfıs közösségeinek is részévé váltak, melyért és
negyedük valamennyi polgáráért felelısséggel tartoznak.
Este az Eger Szálló adott otthont a hagyományos bálnak, melyet a hivatalba lépı fertálymesterek tiszteletére rendeznek évrıl évre.
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