Matolcsy emlékünnepség Farmoson a XV Kulturális, kézműves
és zenei Fesztiválon
Az emlékünnepségre a Fesztivál igen gazdag programjának keretében került sor. A Matolcsy családot 25-30 fő képviselte, a hazai leszármazottak mellett volt, aki Brazíliából, az USA-ból, és Németországból jött haza az eseményre.

Horváth László polgármester a Matolcsy Kúria külső falán elhelyezett emléktábla előtt köszöntötte a
megjelenteket és beszélt arról, hogyan maradt fenn és él tovább a Matolcsyak emléke, tisztelete Farmoson. Személyes példákat mesélt el a szüleitől, az idősebb generációtól hallottakról. Ezután Matolcsy Miklós, a család „új generációjának” a képviselőjeként mondta el, hogy őket közvetlen, személyes kapcsolat már nem köti Farmoshoz, gyerekkorukban csak szüleik elbeszéléséből alakult ki
egy „mesebeli kép” Farmosról, ami a családi temető egyre gyakoribb látogatása során vált élő kapcsolattá. Ez a megemlékezés pedig – amit nagyon megköszönt a Farmosiaknak – végleg ide köti
őket. Matolcsy Sándor külföldre szakadt, külföldön élő családtagok nevében mondott köszönetet.

Horváth László polgármester
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(USA)
(Brazília)

Elmesélte, hogy 1967-ben hogyan „csempészte” haza apja hamvait az USA-ból, mert végrendelete
szerint a Farmosi családi temetőbe akart nyugodni. Azóta már anyja és legidősebb nővére is „hazajöttek”, neki és két másik nővérének is megvan a helye a családi temetőben. Elmondta, hogy élete
során a magyar orvosképzésért, amerikai továbbképzésükért, a magyar sürgősségi betegellátás orszá1

gos megszervezéséért dolgozott, amiért két minisztertől is magas rangú kitüntetést kapott. Elmondta,
hogy most csak ezért a családi megemlékezésért utazott haza. Megköszönte Horváth László polgármesternek ezt a megemlékezést. Most már tudja, hogy nem csak a Farmosi családi temető, hanem
Farmos is hazavárja őket. Ezt követően a polgármester jeladására a legifjabb Matolcsy generáció két
tagja leleplezte az emléktáblát. Ezt követően a Matolcsy kúria belső termében elhelyezésre került a
Felsőház tulajdonosait (lakóit) röviden bemutató emléktábla.

Matolcsy Mihály és Matolcsy András

Az ünneplők egy csoportja

Matolcsy emlékpark

Belső emléktábla

Beszélgetés a Kúriában

Az ünnepség ezután az Emlékparkban folytatódott egy „Matolcsy család-fa” ültetésével. A mintegy
3 méter magas hársfa ültetésében a Matolcsy család apraja-nagyja részt vett: volt, aki tartotta a fát,
volt aki lapátolta földet és locsolták a fát.
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Matolcsy családfa ültetése a Matolcsy Emlékparkban
Az ünnepség záróeseménye az állófogadás volt, amelyben Farmos Önkormányzata a Közösségi
Házban vendégül látta az ünnepség részvevőit, akik kötetlen beszélgetés keretében üdvözölhették
régen látott ismerőseiket, vagy ismerkedhettek eddig nem látottakkal, és megtekinthették a szép kiállítást, tablókat.

Pillanatképek az állófogadásról
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