Fertálymester avatás 2015

Tizenhat új fertálymestert avattak fel szombaton a megyeszékhelyen
A Bazilikában tartott istentisztelet után az ünneplők az elhunyt negyedmesterek kopjafájánál
tisztelegtek, majd a Városházán Habis László polgármester vette ki a tizenhat negyed leendő
elöljárójától az esküt.
A hagyományokhoz híven a testület főkapitánya, Várkonyi György a szalagos bottal
egyenként avatta föl őket a szolgálatra, megérintve a 2014-re elválasztottak vállát, akik ezzel
egy időben vették át elődjüktől hivataluk jelképeit, a szalagos botot és a százráncú köpenyt,
amelyet egy esztendőn át viselhetnek.

Fotó: Berán Dániel
Az eseményen dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatóság vezetője bejelentette: a tavalyi évben az egri fertálymesterség élő
hagyománya felkerült a nemzeti jegyzékre, s átadta az ezt igazoló táblát.
A 2015. év fertálymestere lett Bérczessy András (Város I. negyed), Losonczi Kornél (Város
II.), Szabó Csaba (Város III.), Moldván Miklós (Város IV.), Belkovics László (Szent János
város-Hatvan I.), dr. Sebestyén András (Szent János város-Hatvan II.), Bimbó Zoltán
(Alsó-Károlyváros-Hatvan III.), Vincze Béla (Felső-Károlyváros-Hatvan IV.), Petrovics József
(Rác hóstya), Ferenczy Tamás (Cifra-Sánc), Dudás Sándor (Maklár I.), Dudás Attila (Maklár II.),
dr. Ludányi István (Szent István város), Czakó Tamás (Szent Lajos város), Gönczi József
(Felsőváros) és Zakar József (Felnémet).
Forrás: HEOL
A szeretetnek melege van a természet hidegében
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Kedves Barátom Uraim!

Boldogan és szeretettel nézlek benneteket, mert érzem a lelketekből áradó izgalmat, örömet,
tenni akarást. Érzem, hogy jó szívvel vettétek választástokat, nagy reménnyel álltok az egy
éves hivatalotok előtt, várjátok, mi lesz a feladatotok, mivel járulhattok hozzá a Testület
munkájához. Annál is inkább jogos ez a kérdés, mert úgy érezzük, kicsit összezavarodott a
világ, keressük a hibák okát és a megoldásokat. Ebben a keresésben a másik ember hibáit
azonnal észrevesszük, megszóljuk, kibeszéljük, a felelősséget rá hárítjuk. Nem vesszük észre,
hogy a mai helyzetért mindannyian felelősök vagyunk. „Soha egyetlen hópehely sem érezte
magát felelősnek egy lavinában.(Voltaire)” Nem bíróknak kell lennünk, hanem orvosoknak. A
tévelygők mellé kell állnunk és segíteni, hogy páncéljukat levethessék. Ismeritek a történetet és
kétezer éve tudjuk, hogy minden Saulban ott van egy szeretethimnusz. „Aki nem hisz abban,
hogy mennyi jó ember van a világon, az kezdjen el jót tenni és meglátja, milyen sokan állnak
mellé”, mondta Böjte Csaba.

A másik átgondolandó feladat megtudni, hogy tetteinket mi motiválja, a félelem vagy a szeretet.
Sajnos a mai világ a félelmet módszeresen és tudatosan lopja be az emberek szívébe. Tény,
hogy ha agyműködésünket véletlenül vagy szándékosan kiváltott félelem, harag vagy
izgatottság megzavarja, különböző fajta hiedelmeket lehet belénk ültetni. Ennek leggyakoribb
következmény pedig az ítélőképesség átmeneti hiánya és a nagyfokú befolyásolhatóság. Ugye
nap, mint nap találkoztok ennek alkalmazásával, melynek első fő eszköze a média, melyből dől
a szellemi erőszak (háború, halál, éhség, betegség, baleset, sex). Másodszor a fogyasztói
társadalom célja megadni mindent, amire a zsigerek vágynak, mindezt gyorsan (internet,
hamburger, energiaitalok, gyógyszerek) és a valós szükségletekről elterelni a figyelmet. A
harmadik eszköz a valóságtól eltérő világkép közvetítése, mely sikertelenné, depresszióssá
tesz sokakat. A félelem megbénít, elgyengít, megalkuvóvá, rabszolgává tesz, sőt
tisztességtelenné. A félelem nem engedi a tisztán látást, a problémamegoldást, az igazsággal
való szembe nézést. A félelem öl, kirekeszt, eltaszít. „A szeretetnek melege van a természet
hidegében, világossága van az élet sötétségében és a szeretetnek ajkai vannak, amik
mosolyognak velünk az örömben és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban” figyelmeztet
Gárdonyi Géza. Jól jegyezzétek meg: a végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más
illúzió. Tegyétek helyre magatokat, számoljatok le félelmeitekkel, álljatok két lábbal a földön és
szeretettel forduljatok az emberek felé. Isten segítse munkátokat.

Eger, 2015. február 7.
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Várkonyi György
főkapitány
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