Új fertálymestereket avattak
Az egri fertálymesteri avatást az idén is Szent Apollónia napjához kötıdıen
tartották. A testület régi és új tagjai szombaton délelıtt szentmisén vettek
részt a Bazilikában, majd átvonultak a Városházára. Az avatáson Várkonyi
György fıkapitány szólt a kiérdemült és újonnan elválasztott
fertálymesterekhez.

Egyebek mellett hangsúlyozta: az idén immár tizenkettedik alkalommal választanak
negyedmestereket. Utalt arra is, hogy nem sokkal korábban a Bazilikában hálát adtak az
elmúlt évért, s áldást kértek az újonnan elválasztottakra. - Mindig öröm látni, hogy egy év
alatt 15 ember hogyan formál új közösséget - fogalmazott a Városháza dísztermében tartott
avatáson Várkonyi György. A fıkapitány emlékeztetett arra, hogy a decemberi suttogón
választották az új negyedmestereket a fertálymesteri közösségek. Személyük jól példázza,
hogy a sokszínőség, a sokféle vélemény hogyan mutat egy irányba. - Ez az egy irány Eger
érdeke - szögezte le. Az esküt Habis László polgármester "vette ki" a 15 "elválasztott"
fertálymestertıl, majd röviden értékelte szerepüket. - Ha jellemeznem kellene a testületet,
azt mondanám: a polgári jelzı illik rá leginkább. A polgár szó itt a függetlenséget jelenti,
szellemi és gazdasági tekintetben. A polgár hittel és jövıképpel rendelkezik. Higgyünk saját
magunkban, ne hagyjuk magunkat háttérbe szorítani, lesöpörni - mondotta Habis László,
aki úgy vélekedett, hogy hasonlóság van a fertálymesteri munka és a polgármesterség
között, mert mindkettıt alázattal lehet csak viselni. Alázattal a feladat és az embertársak
iránt. Az eskütételt követıen a 2007-re elválasztott fertálymesterek nevében dr. Cs. Varga
István köszönte meg a bizalmat. S. S.
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15 fertálymestert avatnak szombaton délelıtt Egerben. A program 10.00-kor
szentmisével kezdıdik, majd a városházán zárul a hagyományos eskütétellel
és a negyedmesteri tisztség ünnepélyes átadásával. Várkonyi György
fıkapitány elmondta: a fertálymesterség ma már elsısorban
hagyományırzést és közösségépítést jelent.
Képünkön az idıközben felavatott negyedmesterek egy csoportja, elöl
Várkonyi fıkapitány és dr. Kádár Zsolt református esperes
FOTÓ: GÁL GÁBOR

Fertálymester-avatás Egerben
2007. február 10.

A több évszázados hagyománynak megfelelıen szombaton beiktatták Eger tizennégy új
fertálymesterét.

Losonczi Kornél háziorvos vállára emelik a fertálymesteri tisztséget jelképezı százráncú
köpenyt. A több évszázados hagyománynak megfelelıen beiktatták Eger tizennégy új
fertálymesterét. A tisztség egykoron a mai önkormányzati képviselıi címnek felelt meg,
manapság csak erkölcsi elismerést jelent a felavatottak számára.
MTI Fotó: Tréba Ákos
(MTI) - A tisztség egykoron a mai önkormányzati képviselıi címnek felelt meg, manapság
csak erkölcsi elismerést jelent a felavatottak számára.
A tradíciót 1996-ban elevenítette fel az Egri Lokálpatrióta Egylet, azóta évrıl évre
látványos körülmények között kerül sor a fertálymesterek felavatására.
Az ünnepség a Bazilikában megtartott szentmisével kezdıdött, majd a most távozó és a
beiktatásukra váró új fertálymesterek díszes hada átvonult a városházára, ahol Habis László, a
település polgármestere "kivette" belılük a fertálymesteri esküt.
"Vedd a válladra a százráncú köpenyt, amely Egerben nagyobb becsben áll, mint az ısi
Rómában a szenátorok bíborszegélyő tógája" - ezen szavak kíséretében emelték át a tisztséget
jelképezı köpenyt a 14 leköszönı polgár válláról az új fertálymesterek vállára. Végül
Várkonyi György, a testület kapitánya a szalagos bottal fertálymesterré ütötte a jelölteket.
Az egri fertálymesterekrıl, akik csak köztiszteletben álló, tısgyökeres egri polgárok
lehettek, elıször a XVIII. század elején emlékeztek meg a korabeli krónikák.
Az egyes negyedek, vagy ahogyan Egerben nevezik a városrészeket, hóstyák élén álló
tisztségviselıknek olyannyira nagy volt a hatalmuk, hogy saját kerületükben akár adót is
kivethettek. A város központi elöljárói a közvetítésükkel közölték rendelkezéseiket a
lakossággal.
Felavatásukra az úgynevezett suttogókat - ma úgy mondanánk, hogy jelölıgyőléseket követıen minden évben a Szent Apollónia napját megelızı szombaton került sor, egészen
1949-ig, a tisztség megszüntetéséig.
A várost természetesen továbbra is az önkormányzat irányítja, ám a látványos szertartás
évrıl évre sok turistát vonz Egerbe, illetve újra rangos elismerést jelent az egri polgároknak,
ha fertálymesterré avatják ıket.

