Egri Fertálymesteri Testület
2013. évi programja
Január 18. péntek 0600 óra
Január 19. szombat du. 1400óra
Zászló
Január 22. kedd du. 1800 óra
Február 08. péntek du. 1700 óra
Február 09. szombat de. 1000 óra
Zászló

Disznóölés
Éves közgyőlés
Disznótoros vacsora
Szent József Kollégium
A magyar kultúra napja
Lyceum kápolnája
Fıpróba a 2013. évi fertálymestereinek
Városháza, Díszterem
Fertálymester avatás
Bazilika, szentmise 1000 órától
Városháza, avatás 1100 órától
Szent József Kollégium fogadás 1200 órától

00

00

Február 25. hétfı 16 óra
Március 08. péntek – 1700 óra
1800 óra
Március 15. péntek – egész nap
Zászló
Április 12. péntek – du. 1700 óra
1800 óra
Május 10. péntek 1700 óra
1800 óra
Május 16. csütörtök
Május 19. vasárnap délelıtt
Zászló
Május 20. hétfı 0900 óra
Június 02. vasárnap 1830
Zászló
Június 14. péntek 17 óra
18 óra
Július 07. vasárnap 1400 óra
Zászló
Augusztus 01. csütörtök 1800 óra
Zászló
Augusztus 19. hétfı 1800 óra
Zászló
Augusztus 20. kedd 1730 órakor
Zászló

HOTEL EGER – FERTÁLYMESTERI BÁL – 19 órától

Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Választmányi ülés
Maklár II. negyed
Ferences rendház étterme
1848-49-es szabadságharc ünnepe
Koszorúzás
Vezetıségi ülés
Szent István város negyed
Ferences rendház étterme
Vezetıségi ülés
Szent Lajos város negyed
Ferences rendház étterme
Csiksomlyói búcsú
Hısök napja
koszorúzás
Pünkösdhétfı családi nap
Szabadtéri mise
Lokálpatrióta egylet szervezésében
Úr napja, Szentmise és körmenet
Találkozó 1810 órakor a Bazilika elıtt
Választmányi ülés
Felsıváros negyed
Ferences rendház étterme
Szent Donát napi ünnepség
Találkozás Nagy- Eged u. 10.szám, 1345 óra
Porciunkula búcsú – Ferences templom
Gyülekezı 1745 órakor a templom elıtt
Fáklyás királyköszöntı
A Lokálpatrióta Egylet szervezésében.
Dobó I. tér – Egri vár – utána suttogó
Ferences rendház étterme

Szent István napja
Érseki szentmise a várban
Gyülekezı 1715 órakor a vár bejáratánál.
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Szeptember 13. péntek 1700 óra
1800 óra
00

Vezetıségi ülés
Város I. negyed
Ferences rendház étterme

Szeptember 15. vasárnap 10 óra
Zászló
Szeptember 29. vasárnap 1830 óra
Zászló
Október 11. péntek 1700 óra
1800 óra

Servita búcsú
Találkozás 0945 órakor a templom elıtt
Szent Mihály napi szentmise – körmenet
Gyülekezı 1815 órakor a Bazilika elıtt
Vezetıségi ülés
Város II. negyed

Október 17. csütörtök
Zászló
Október 23. szerda egész nap
Zászló
November 01. péntek de. 0900 óra
Zászló
November 08. péntek 1700 óra
1800óra

A vári gyızelem napja a Várban

Ferences rendház étterme

1956-os forradalom és szabadságharc
Szentmise 1000 órától utána koszorúzás
Mindenszentek, Ferences templom
szentmise az elhunyt fertálymesterekért
Választmányi ülés
Város III. negyed
Ferences rendház étterme

December 1,8,15,22

Adventi gyertyagyújtás 16.00 óra Dobó tér

December 12. szerda

Koszorúzás - ÁVH sortőz áldozatai tiszteletére
00

December 13. péntek du. 18 óra
December 17. kedd
December 27. péntek de. 1000 óra
Zászló
00

Január 17. péntek 06 óra
Január 18. szombat du. 1400 óra
Zászló
Február 07. péntek du. 1700 óra
Február 08. szombat de. 1000 óra
Zászló

Fertálymesterek karácsonya
Forrás Szabadidı Központ – Negyedek bemutatják
az újonnan elválasztottakat
Törökök kivonulása Egerbıl - külön meghívó
szerint
Szent János napi káptalani Szentmise és
borszentelés
gyülekezı a Bazilika elıtt 0930–kor

2014. év
DISZNÓÖLÉS
Éves közgyőlés
Disznótoros vacsora
Szent József kollégium étterme
Fıpróba
Városháza díszterme
Fertálymesteri avatás
Bazilika, szentmise 1000 órától
Városháza, avatás 1100 órától
Szent József Kollégium 1200 órától fogadás - ebéd

A kiemeléssel jelölt ünnepeken kötelesek a hivatalban lévı fertálymesterek és a vezetés,
bottal és köpenyben megjelenni. Ha valaki halaszthatatlan elfoglaltság miatt nem tudna részt
venni az összejövetelen, maga gondoskodjon helyettesrıl. A kiérdemülteknek pedig a
rendezvényeken való megjelenés ne legyen terhes, mert a közösségünk csak együtt tud
jelentıs erkölcsi erıvé és mérvadó „véleménnyé” válni.
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FIGYELEM!
A 2014. évre elválasztandók felvételét a novemberi választmányi ülés összesíti. Okulva a
korábbi évek helytelen gyakorlatából, a jelölt állítás egy folyamat legyen, már nyáron meg
kell ejteni és a negyeden belül egyeztetni. Elrendelem továbbá, hogy minden fertály tegye
meg javaslatát augusztus végéig és azt juttassa el Oláh István alelnökhöz.
Csak a választmány összesítıje után, november 08-át követıen lehet a jelöltet
hivatalosan felkérni! A jelöltet véglegesítı suttogóra egyik jelölt sem hívható meg,
szavazás ne az ı jelenlétükben történjen!
NAGYON
FONTOS
MINDEN
KIÉRDEMÜLT
VÉLEMÉNYÉNEK
A
MEGHALLGATÁSA.
Nem helyes az a gyakorlat, hogy a negyedbıl a hangadók eldöntik, ki legyen a következı
év tizedese.
A felkérést, az ısi szokást betartva tegyétek meg, azaz a hivatalban lévı és a választmányi tag
keresse fel a jelöltet és kérje fel a szalagos bot jelenlétében a következı évi feladatok
ellátására. Már év közben legyen jelöltje, javaslata a hivatalban lévınek, de ne ı döntsön. Ne
ragaszkodjunk rokonhoz, baráthoz. Nyitni kell végre a lakosság felé. Ezt kérem folyamatosan,
nem sok sikerrel. Fontos lesz és 2013. évben különösen a lakossággal való kapcsolatunk.
Nagyon nehéz év vár ránk. Csak összefogással tudunk megfelelıen hatni a város közösségére,
megnyugtatni, segíteni csak egy akarattal lehet.
Ne feledkezzünk meg a betegeinkrıl. Személyes látogatásokkal is segítsük gyógyulásukat.
Szépen alakulnak a közösségek minden negyedben, kezditek kialakítani a negyed saját
arculatát, kezditek megtalálni, mi a feladatotok. Jó lenne minden évben valamilyen célt
kitőzni, amit aztán megvalósít a negyed. Akadálymentesítés, egy szegény család támogatása,
tehetséges fiatal támogatása, elıadások szervezése és sorolhatnám. 2013. legyen az elesettek
segítésének az éve, a szolidaritásé, a szereteté, a reményé és a hité. Nem pénz kell ehhez,
hanem sok-sok szeretet.
Nem vagyok elégedett minden választmányi taggal, nyilván ez nem csak az ı, hanem az egész
közösség hibája. Javaslom, hogy éves rotáció legyen a tagok között, (persze ez nem
kötelezı, a negyedek joga ezt eldönteni), de akkor mindenki megtapasztalhatja a felelısséget.
Nem vagyok elégedett az információáramlással. Sok esetben nem tud a közösség olyan
dolgokról, melyet választmányin egyeztettünk. Egyébként ismételten kérem, a választmányi
tagok szedjék ráncba fertályuk tagságát, tegyék élıvé a közösséget a kiérdemültekkel együtt,
legyenek rendszeresek a találkozások és kezdjék bevonni a negyed lakosságát is (10 család
program).
Az éves programot az Egri Fertálymesteri Testület közgyőlése 2013. január 18. napján
elfogadta.

Várkonyi György
fıkapitány

