
Válogatás 
a közel háromezer részvétnyilvánító üzenetből 

(levelekből, e-mail üzenetekből, sms-ekből, táviratokból) 

A hagyományos, megszokott, de szívből jövő mondatok és fordulatok mellett sok egyedi 

üzenet is érkezett. Az alábbiakban ezekből adunk közre egy csokorral.   

 

 

Eltávozott a „SOMOGYI SZÍVEK KIRÁLYNŐJE”. 

 Nagy veszteség ez a családjának és a közéletnek egyaránt.    
 

 

 Kedves István! Mint valami könnyű nyári szellő, olyan volt a lénye, mosolya, a 

nevetése. Szorosan hozzád simult, lelkileg és fizikálisan is – még inkább tudatosítva a 

külvilággal, hogy ketten vagytok egy. Büszke volt Rád, és Te is Rá, hiszen oly régóta 

fogtátok egymás kezét. Legendás szerelmetek nemcsak évtizedekkel ezelőtt, hanem 

most is izzott. Ezt nem lehetett nem észrevenni. Volt kitől, volt mit tanulni 

gyerekeiteknek. Most kénytelen volt elengedni a kezedet, kapaszkodása, ragaszkodása 

véget ért, ám ez nem Judit döntése volt.  Odaföntről jött az invitáció … A külvilág is 

tudta: néhány hónapja meggörbült a világ gyémánt tengelye, s megkezdődött a kínnal, 

szeretettel, szomorúsággal, kétségekkel teli visszaszámlálás, mígnem 

engedelmeskedett a hajnali érintésnek… Nektek is megnyugvás, hogy az utolsó 

pillanataiban is körülvehettétek féltő szeretetetekkel, s őrangyalként álltatok betegágya 

mellett. Úgy, ahogy élete folyamán Jutka is őrangyalként állt mellettetek, hogy simább 

legyen az út, könnyebben gördüljenek odébb a göröngyök… Bár sokan 

reménykedtünk, imádkoztunk, a csoda elmaradt. Szeretnénk tudni, miért most, miért 

éppen Jutkával, s éppen így történt e szomorú, sokunkat felzaklató, ám sokakat felrázó 

korai búcsú… Talán abba is bele kell törődni: ne akarjunk mindent megtudni Isten 

országáról. Hagyjuk meg ezt a titkot az Égi Főrendezőnek, s bízzunk abban, hogy már 

most trónusa közelébe került Judit! … Isten adjon erőt ahhoz, hogy mielőbb 

megtapasztalhassátok a kegyelem áramütéseit! Telepedjetek le a csend küszöbére, 

hogy még intenzívebben érezhessétek Isten ujjának érintését. (katolikus egyházfi, író) 

 Sokat gondoltam Rátok az elmúlt hetekben, és bár sajátos a viszonyom a Jóistennel, 

ezt a küzdést Ővele alázatosan felfüggesztettem és imádkoztam. Tudom, sokan 

sokszor tettünk így, jobb belátást kérve, hiszen ez méltatlan, nehezen elfogadható 

döntése volt a Teremtőnek.   Ha valaminek örülni lehet, az a Te érett gondolkodásod, 

ahogy a megbékélést keresed az imákban, az elfogadásban, bizonyosan tudva: nem ez 

az út vége. Jutkánál bájosabb asszonyt elképzelni sem lehet, és ez a báj nem kis 

részben a Ti harmonikus, példás, kiegyensúlyozott közösségetekből eredt. Ezt sosem 

akartam elmondani, hiszen ilyet nem mond el az ember, nekem elég volt bármikor 

örömmel látni Benneteket. Köszönöm, hogy sok szép pillanatban lehettem részese 

ennek az élménynek. Találkozunk Jutka utolsó evilági útján, vigyázz magadra, a 

családra, a gyerekekre, az unokákra! Neked dolgod van még velük, rengeteg! 

(újságíró) 

 A jövő rejtve van szemeink előtt, ezért nem sejtettük – szinte napra pontosan egy éve 

– amikor együtt voltunk nálatok, hogy megismételhetetlen lesz annak az estének az 

ajándéka. Most már örökre így marad meg emlékezetünkben. Mindig is úgy véltük, 

hogy isteni ajándék a Ti egymásra találásotok, de főként az, hogy kölcsönösen meg is 

tudtátok őrizni, élni tudtatok vele. Az is a kegyelem egyik formája, hogy Ti ezt már 

nem veszíthetitek el soha. Új dimenzió, amibe jutottatok. Feltárul majd ennek minden 

titka, miközben a fájdalom útját járod. Hiszem, tudom, soha nem leszel egyedül … 

(Kaposvár díszpolgára, főorvos) 
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 A mi Juditunk nincs többé, nem láthatom soha már én sem, aki tiszteltem és szerettem. 

Mélységes részvét tölt el, amikor arra a letaglózó fájdalomra gondolok, amelyet Ti, a 

számára legszeretettebbek, ezekben a pillanatokban átéltek. Ám a halál, ez a sötét 

barát, bármennyire is ösztönösen utasítja el őt lényünk, végül megváltás lehet a kínok 

után, s gyengéden kijátszva kedvesedet, talán az öntudatlanság ladikján vitte át Juditot 

az örök nyugalom birodalmába. Bizonyos vagyok abban, hogy a Teremtő hamarosan 

könnyíteni fogja Számodra is a földi léttől oly annyira elválaszthatatlan szenvedések 

súlyát. (világhírű zeneművész) 

 Mindannyiunk életében elérkezik ez a nehéz pillanat, amikor olyan embert vesztünk 

el, aki életünk fele, a feleségünk, vagy a férjünk volt. Te bizonyára régóta tudod, hogy 

Vele lettél „a Gyenesei” , Vele, életed párjával válhattál azzá, amivé váltál ebben a 

gyarló földi világban. Írásaidból éreztem, hogy amint megrezzent Benned a félelem, 

hogy véget érhet földi útja Jutkának, megváltoztál … Most kell, hogy igazán fogd 

Jutka kezét,  mert Ő továbbra is nyújtja azt feléd, csak másképpen. De ez nem igaz, 

hiszen eddig is hányszor tudtad Őt magad mellett láthatatlanul is reményként és biztos 

pontként harcaid során! Erre gondolj akkor, amikor most nagyon hiányzik! … Mi 

mindannyian Veled vagyunk ezekben a nehéz időkben, egyszerű emberek, ismerőseid, 

politikusok, köztük én is, aki hiszek az utakban, az ismeretlenben, a reményben, mert 

ez mind a végtelen szeretethez vezethet. Fájdalmad enyhítse hited, tartásodat erősítse a 

remény!  (országgyűlési képviselő, FIDESZ) 

 Irántatok érzett mély szeretetem csalta szemembe a könnyeket, ahogy átéreztem, 

milyen nehéz lehet nektek most. Ahogy írtad is, Jutkának nem végállomás ez, hanem 

valami újnak a kezdete. … Személyes jelenlétét – biztos vagyok benne, talán még 

jobban is érzed most, olyankor és olyan helyeken, ahol sokat tartózkodtatok együtt. 

Azt kéri tőletek, hogy ne gyászoljátok túl sokáig, ne búslakodjatok. Ha belül 

kérdezitek, hallani fogjátok, ahogy a saját hangján válaszol, és boldognak, teljesnek 

szeretne benneteket látni minden pillanatban. Ahogy életében, úgy most is a 

legfontosabb dolog a számára a Ti boldogságotok, elégedettségetek. Kéri, hogy erről 

sose feledkezzetek meg. (külföldön élő magyar színésznő) 

 Kedves Judit! Neked írom mondataimat. Olyan gyakran adtál erőt mosolyoddal, 

tisztán sugárzó tekinteteddel! Keveset tudtunk beszélgetni, de így is értettük egymást. 

Akárhol jelentél meg – melyek közül jó párnak részese lehettem magam is – most 

elmondom Neked: csodáltam a tiszta és mély kötődésedet családodhoz, a családi 

összetartozás mély érzését, melynek mindig valami tanújelét adtad. Meghajlás nélküli 

közéleti munkád gyümölcsének ezernyi ágon volt, van és lesz folytatása – biztosan 

hiszem. Szívembe zártam mosolyod minden gazdagságát. Kedves István! Köszönöm, 

hogy általad megismertem Juditot. Az állomások arra valók, hogy várakozzunk, 

induljunk, megérkezzünk, - mint az élet. (kisvárosi volt polgármesternő)  

 Igazán sok szép és kedves lányt, fiatalasszonyt tanítottam, de Ő a legszebbek, 

legkedvesebbek közül való volt. Olyan, aki belülről is szép. Sok-sok nyomot hagyott a 

szeretete… Az életműve legmaradandóbb része a három nagyszerű gyereketek. 

Bennük él tovább. A vonásaikban, a szemük tükrében, a szépségükben… Emlékét én 

is őrzöm, valóban az egyik legkedvesebb tanítványom volt. (főiskolai tanár) 

 Utolsó nagy utazásotok szép élmény lehetett, s most csendes a ház Judit hiányától. 

Nehéz elveszíteni azt, aki társa volt életed minden pillanatában, aki melletted állt, 

háttérként erőt adott minden időben. Sok-sok emléked van vele, róla, őrizd ezeket, s 

meséld el, ha lesz erőd, s ha teheted. Mély szeretettel megfogalmazott soraitokból 

halljuk azt a bizonyosságot, hogy Isten tenyerében tudjátok Őt. Legyen Neked, 

gyermekeidnek, családodnak is ereje elhordozni az elhordozhatatlant! Vigasztalja 

lelkedet az, aki minden gondolatot, érzést, utat ismer. Tartson őrző szeretetében! 

(református lelkésznő) 
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 Az őszi egyetemi találkozónkon is olyan csinos, olyan fiatal volt, hogy hazafelé jövet 

beszélgetve a látottakról, hallottakról, jóleső megelégedettséggel nyugtáztuk, hogy 

milyen jól néztetek ki, hogy szinte semmit nem öregedtetek. Mindenkit szíven üt egy 

ilyen hír, de Judité még inkább, mert tudjuk, hogy Ti milyen nagy szeretetben éltetek, 

és Te is milyen rajongással voltál iránta már a kezdetektől. Sosem felejtem el, hogy 

milyen büszkén, milyen boldogan mutattad be Őt az egyetemen, és milyen szeretettel 

és elragadtatással beszéltél Róla mindig. Talán ez a nem mindennapi kötődés és 

szeretet segít elfogadnod a helyzetet, mert tudom, hogy számodra, számotokra Ő 

továbbra is jelen lesz az életetekben. (egyetemi évfolyamtársnőm) 

 Gyönyörű megtiszteltetés és öröm, hogy ilyen családot tudhatok magaménak, ahol a 

házastársi összetartás és szeretet ilyen kimagasló, példaértékű megnyilvánulását 

szemlélhettem közvetlen közelről hosszú éveken át, különösképpen az utóbbi hónapok 

harcaiban. … Úgy tudok Rá emlékezni, mint az élettől kicsattanó, mindig vidám 

szeretetbombára, aki a szó legnemesebb értelmében vett tyúkanyóként a szárnyai alá 

terelte gyermekeit, családját. (egyik unokaöcsém) 

 Kedves Pisti! Nekünk már Pisti maradsz, hiszen Tőle tanultuk, a Te Jutkád hívott így 

előttünk: „a PISTI”. Lassan értettük meg és fogtuk fel betegségének súlyosságát. 

Sejtettük, mi lesz a vége, csak tudomásul venni nem akartuk. Valami csodára vártunk, 

ami nem jött el. Ahogyan egyik blogod címe: „Mindennek oka van!” sugallja, hogy 

valami miatt ennek így kellett történnie. Ez Neked és az egész családnak hatalmas 

próbatétel. Ti mindig egymásért voltatok. Te erős vagy! Fel fogsz állni, és folytatod, 

amit együtt elkezdtetek, terveztetek. És mindezt már Érte teszed. Tovább kell adnod a 

családnak a hagyományaitokat, a szeretetet, ami mindig veletek, köztetek volt. Akik 

közelebbről ismernek benneteket, látták az egymás iránti kisugárzást, amit 40 év 

házasság után is mintaszerűen fenn tudtatok tartani. Jutkára mindig felnéztünk, hiszen 

példaértékűen feltűnő jelenség volt mindenütt. Nem találkoztunk minden nap, de már 

most érezzük hiányát, jelenlétét.  (Jutka rokona) 

 Ti jelenítettétek meg számunkra a szülőföld rég elveszett harmóniáját. Hűek 

maradtatok Somogyhoz is, egymáshoz is… Kedves István, erőt kívánok neked és a 

családnak, hitet abban, hogy az elfogadhatatlannak is van értelme. Mert jó az Isten. 

(ismert médiaszemélyiség)  

 Nagyon elszomorított kedves feleséged halálának a híre. Hihetetlen és felfoghatatlan, 

hogy az ereje teljében lévő, családját szerető kedves asszony nincs többé… Nyílt, 

mosolygós arca marad meg emlékezetemben… Ha van túlvilág, a Te feleséged ott 

van, ahol a jóemberek vannak, emléke pedig azokban él tovább, akik a jóságából még 

hosszú ideig táplálkozhatnak. …  Judit most is veletek van. Vigyázzatok magatokra és 

egymásra. (alkotmánybíró) 

 Szomorúan olvastam a hírt kedves feleségéről. Ő az örök példa számomra, hogy ilyen 

az igazi szeretet, szerelem, tisztelet. Pár éve a sajtóbálon azt mesélte, hogy képes 

sokáig fennmaradni, hogy drága férjét hazavárja. Azt gondoltam, én is ilyen szeretnék 

lenni, sok év után is. Sokszor eszembe jutott a mondata, és szeretetteljes pillantása.  

(budapesti újságírónő) 

 Rengeteg embert megismerünk életünk folyamán, és nagy szerencse számomra, hogy 

Téged is megismerhettelek Judittal együtt. …. Részese lehettem életeteknek, hiszen a 

mindig élményt nyújtó írásaidból is tájékozódtam, mi történt a politikában, mi történt 

a családotokban. Ismerőseiteknek Ti ketten alkottatok egy vidám, életerős, derűs 

emberi – kissé titokzatos – mindenki számára követendő példás párost. Ez a tökéletes 

pár sajnos most egy ideig külön úton halad tovább. … Számtalan ember – közöttük én 

is – részesülhettem Jutka különleges közvetlenségében. Aki ismerte, gazdagabb lett 

általa, hiszen páratlanul derűt sugárzó, különleges ember volt. (ismerős, egy észak-

somogyi faluból) 
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 Vannak emberek, akik valami megfogalmazhatatlan okból kitörölhetetlen emléket 

hagynak az életünkben. Vannak emberek, akik vállalják tetteiket, szavaikat, akik 

teszik a dolgukat és kiállnak szeretteik, valamint küldetésük mellett. Vannak emberek, 

akiket nem érthetünk, mert sziklaszilárd lényük oly ritka, ami szinte felfoghatatlan. 

Így emlékezem Rá! (fiatal baloldali politikus)    

 Bár soha nem találkoztunk és nem ismerjük egymást, de azért írok Önnek, mert 

feleségéről fiunktól hallottunk, amikor az Önök házában szállásolta el őt. Utána 

mondta, hogy Judit milyen kedvesen, szeretettel fogadta őt és gondoskodott róla, amit 

most utólag is szeretnénk megköszönni. Igazi Édesanya volt. (miniszterkorom 

gépkocsivezetőjének édesanyja)   

 Hívő lélekkel is nehéz elfogadni az elfogadhatatlant, a megmásíthatatlant, ami a Ti 

esetetekben is sajnos igaz: mindig a jók mennek el! … E sorok írása közben előttünk 

van Judit mosolygós arca, és gondolatban szemünk előtt végigfutnak a közös 

találkozások során: falunapok, értekezletek, szabadidős programok, Deseda, a 

falunkban rendezett baráti találkozók… (polgármester) 

 Nem vagy egyedül, és nemcsak azért, mert sok barátod van Veled, hanem még Jutka is 

ott áll melletted. …. Ne harcolj a megváltoztathatatlan ellen. Az a mérhetetlen erős 

kötelék, ami köztetek volt és van, eddig is mindenen átsegített, és a jövőben is így 

lesz. Nincs aki elszakítsa. … Őrizd meg a hitedet, mert soha semmi nem történhet az 

Úristen tudta nélkül … Azt kívánom, hogy tudd őszinte szívvel kimondani: Uram, 

legyen meg a Te akaratod. Még akkor is, ha ez nagyon fáj. Adjon erőt az a tudat, hogy 

nagyon sokan vagyunk Veled. (egy volt polgármesternő)   

 Feleséged nagyszerű Hölgy volt, akinek kedvessége, barátságos viselkedése nem tudta 

hidegen hagyni azt, akivel szembetalálkozott. Sokakkal együtt a legjobb szívvel 

gondolok Rá. (idegenforgalmi cégvezető) 

 Emlékszel? „A feleség a férj névjegye”. … Judit példa volt, és Te is az vagy. … Két 

vízcsepp egyszer összeolvadt, és tengerré duzzadt. Most már csak Te vagy köztünk, 

aki megmutathatod e víz csodáját. Érte, miattunk. (kelet-magyarországi civil szervezet 

vezetője) 

 Meríts erőt a temérdek felétek áradó szeretetből, és az ő csodálatos emlékéből. Hogy 

én miként őrzöm meg Őt a szívemben? Tiszteletre és csodálatra méltó teremtésként, 

aki példamutató rajongással és szeretettel kísért az utadon, jóban, rosszban hű társként.  

 A Teremtő megengedte, hogy a XX. század tudósai bebizonyíthassák a hitetleneknek, 

hogy van Öröklét. Az életet megkapjuk, és mi továbbadjuk. Kedves István! A 

gyerekekben és az unokákban Őt is öleli. (korábbi szomszéd) 

 Településünknek mély kötődése van családotokhoz, hisz mint magánemberként, mint 

közemberként számos alkalommal élveztük segítségeteket.... Jókedvű, barátságos, 

melegszívű hölgyként marad meg emlékezetünkben. (polgármester) 

 Judit Asszony szelíd, mosolygós képe előttem van… Kitűnő emberségével a feladatait 

rendre elvégezte, de a több elvégzésére törekedett. (református lelkész) 

 Megdöbbenéssel értesültünk Judit eltávozásáról, hiszen blogodat olvasva bíztunk 

abban, hogy lesz még folytatás… Kedves alakját, sugárzó személyiségét mi is 

szívünkben őrizzük, emlékezve az együtt töltött pillanatokra, a jó hangulatú 

találkozókra, az értékes beszélgetésekre. (polgármester) 

 Judit eltávozása megrendített. Ereje, bizakodása, mosolya, a „mindig mindent meg 

tudok oldani” hozzáállása elhitette velem, hogy felépül. Szeretete, barátsága, 

kedélyessége, hitelessége mindig itt lesz velem, és azokkal, akiknek tanítója, vagy 

kollégája volt. (iskolaigazgató)  

 Tisztelője voltam, értékelve az emberekért, Kaposvárért végzett tevékenységét. Igaz, 

szerető anya, feleség és közéleti EMBER távozott közülünk. (egy 70 éves kaposvári 

hölgy) 



 5 

 Kívánom Neked, hogy a gyászban tudjál hálát adni az Ő életéért, a fájdalmakért és az 

örömökért is. Ajándékba kapta az életet, hogy ezáltal Ő is ajándék lehessen Nektek. 

(katolikus plébános) 

 Gyermekeid sikere, a családi boldogság emléke és vezetői munkád számtalan sikere 

adjon erőt elviselni a gyászt. (közismert pedagógus) 

 Judit halála mindenki számára veszteség, de én örömmel emlékezem vissza azokra az 

eseményekre, ahol lehetőségünk volt találkozni és számos esetben kellemes időt 

tölteni együtt. (főnemesi család leszármazottja)    

 Ilyenkor az ember nem érti a helyzetet. Agyával felfogja, de szívével képtelen rá. 

Tudom, hogy egyszer, ami elkezdődött, az be is fejeződik. De miért most, miért nem 

30 év múlva, miért ilyen korán, amikor annyi embernek megadatik a 80 feletti élet? 

Csak ül az ember és néz, néz, és nem érti, csak azt, hogy tehetetlen. Így nem tehetek 

én sem mást, mint osztozom mély gyászodban. (turisztikai szakértő) 

 Olyan ember távozott mellőled, akire mindig felnéztünk. Láttuk, mekkora szeretettel 

támogatott, állt mindig melletted szolid eleganciával, elbűvölő bájával. Egy ország, a 

mindig biztos hátországod távozott mellőled, Vele. Legyen erőd tovább alkotni!  (civil 

szervezet vezetője) 

 Mindannyian egyszer átlépjük a hit eme kapuját. Ő nincs távol, csak előre ment, oda, 

ahol nincs többé könny, sem fájdalom, sem jajkiáltás, mert ami volt elmúlt, és 

újjáalakul minden. Segítsen hited! (katolikus plébános) 

 Drága István! Legyen erőd megmutatni, hogy a gyászban is különb vagy sokaknál, és 

vigyázz az itt maradottakra. (neves pálinkafőző mester)  

 A jó Isten tartsa meg kegyelmében a mennyei életének minden pillanatában! Akik 

ismerték, tudják, hogy rászolgált erre. Bája, önzetlen szeretete, és különleges, lélekből 

jövő mosolya sokunknak hiányzik majd. (nyugdíjas klub tagjai) 

 Minden elmúlik. Az emlékek elhalványulnak, a tárgyak jelentése megkopik. A közös 

emlékeket a feledés homálya fedi, a dallamok és a kedves rímek is kiesnek, de a 

Szeretet megmarad. Egyedül ez él túl mindent. (katolikus plébános) 

 

Rövid gondolatok, szavak, amelyek hasonló megfogalmazásban, vagy tartalommal 

gyakran ismétlődtek. Küldőik ismert és kevésbé ismert személyek, családok, közösségek:  

 

 Aranyos teremtés volt. 

 Lányomtól és vejemtől hallottam jóságáról, emberségéről, nemes lelkéről. 

 A Jóisten azért hívta magához, mert ilyen angyali lélekre volt szüksége. 

 Drága Judit már az égi iskolában tanít, angyalok ülnek a padokban, és ő a katedráról 

osztja csodás mosolyát. 

 Olyan ember volt Ő, aki az egész megyének hiányozni fog.  

 Búcsúzom az egyik legkedvesebb, legszebb EMBER-től, akit volt szerencsém ismerni.  

 Ahol Ő megjelent, fényt vitt az emberek közé. Közvetlenségével mindenkinek példát 

mutatott. Ez a földi csillag most már föntről ragyog ránk.  

 Mindig előttem marad kedvessége és aranyos, őszinte mosolya. 

 Nekünk, kívülállóknak vidám, bájos és jóságos volt, aki mindig többet adott magából, 

mint amit környezetétől kaphatott.  

 Előttem van okos, őszintén érdeklődő, kedves arca. 

 Feleséged mint családanya, asszony, nő, képviselő, mindenki számára példaértékű. 

Szépségéről, kisugárzásáról nem is beszélve.  

 Feleséged nekem egy női minta volt az élet minden területén. 

 Csupa jóság és szeretet sugárzott belőle. 

 A mi emlékeinkben az a kép marad meg róla, amikor a művelődési házban gyönyörű 

narancsszínű ruhában önfeledten táncol – Veled.   
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 Egy karácsonyi pillanatot fogunk örökre magunkba zárni Juditról,, amikor ebédet 

osztott és optimizmust adott a rászorulóknak.  

 Soha nem felejtem, hogy az egyetemen többször beszélgettem vele a folyosón - első 

gyermeketekkel a karján, amíg Te többnyire vizsgáztál.  

 Még most is hallom, ahogy csengő hangon mondja a telefonba: „Gyenesei Jutka 

vagyok!” 

 Köszönöm Jutka, hogy a barátnőd, a kollégád lehettem! 

 Amikor először találkoztunk Vele, a párommal együtt egyszerűen úgy fogalmaztunk: 

egy tünemény, aki boldogsággal látja el környezetét.  

 Kedves lénye számunkra sokat jelentett. Szívesen emlékezünk kislányunk tanító 

nénijére.  

 Isten ajándéka volt Judit a környezetének, akire ráillik „a legvégén nem az fog 

számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben”. 

 Juditra mindig szeretettel gondolunk, és szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy 

ismertük.  

 Egyszer találkoztunk, és sajnálom, hogy nem ismerhettem jobban.  

 Minden helyzetben okos, szellemes, és kellemes asszony fog hiányozni a képből.  

 Egy egészséges, fiatalos, lendületes asszonyt ismertem meg a személyében. Sportos 

életet élő család voltatok, s ezáltal példaképeim is.  

 A kép, amit őrzünk Rólatok, amint egy évvel ezelőtt ölelitek egymást, az örök 

szerelem szimbóluma a Tadzs Mahal előtt.  

 Köszönöm Juditnak, hogy megtanított az idegenekkel szembeni önzetlenségre, és még 

sok hasznos dologra, melyek manapság nélkülözhetetlen kellékei az emberi létnek.  

 Vele életünknek az a korszaka is elment, amikor a 90-es években szeretetteljes 

együttlétekkel, találkozásokkal, közös utazásokkal tettük széppé az életünket. Öröm 

volt együtt lenni vele.  

 Nagyon szerettem őt, sokat tett értünk, az iskoláért.  

 Szerettem Őt felületes ismeretségünk ellenére is. Nő volt a szó legnemesebb 

értelmében. Légy erős, és boldog, hogy végigkísért utadon ez a kivételes nő, akire 

mindannyian felnéztünk.  

 Szerencsés ember vagy, hogy éppen Ő volt a párod! 

 István! Őnélküle nem válhatott volna azzá, amivé lett. Felemelkedését Jutka Asszony 

tartásának is köszönheti. 

 Gyönyörű életet éltetek együtt.  

 Jutka tündéri volt, igazi csoda. Jó volt vele találkozni mindenkor. Csodálatosan 

kiegészítettétek egymást, s Neked most „vele erősödve” kell tovább vinned őt.  

 Ugyan Jutkát személyesen nem ismertem, de társadként részed volt, s általad ismerni 

véltem. Ebből azt gondolom, olyan jó ember volt, ami ritka kincs.  

 Az eddigi küzdelmedet és tartásodat, melyet nyomon követtünk, igen nagyra tartjuk! 

 Tartalmas, szép élete volt. Amit lehetett, megkapott Tőled és gyermekeitől. Úgy 

mehetett el, hogy az övéit biztonságban hagyta. Szeretetreméltó egyénisége 

felejthetetlen.  

 Csodálom azt az erőt, amivel az utolsó pillanatokig ott álltál mellette, és segítetted. 

Legyen erőd a továbbiakhoz is. Neked még küldetésed van.  

 Családodnak kell most tartást adnod! 

 Ön nagyon erős férfi, családjának és a köznek is nagy szüksége van ebben a nehéz 

időszakban Önre! 

 Életében nagyon büszkék voltatok Jutkára. Most, hogy átköltözött a Teremtő végtelen 

országába. Ugyanolyan szeretettel őrizzétek emlékét.  
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 Nagyon jó ember volt, sokan nagyon szerették. István! Legyen erős, sokaknak 

szüksége van Önre! 

 Kedves István! Az erőd emberfeletti.  Az ad valamiféle értelmet a halálának, ha olyan 

jó dolgokat cselekszel majd nap-nap után, mint amilyen jó ember ő maga volt. Ez 

méltó hozzá. Tedd ezt.  

 Érte is járd az eddigi közös utat. 

 Imádkozom, hogy ne forduljatok el Istentől! 

 Létezik egy mondás, mely szerint Isten annyi terhet ró ránk, amennyit elbírunk. Ha ez 

igaz, Isten úgy gondolta, hogy nagyon-nagyon erős vagy, mert már az elmúlt időszak 

sem volt könnyű számodra. Ne veszítsd el a hitedet! 

 A magunk módján emléket állítunk Neki, a következő könyvünk Rólad szóló 

fejezetében.  

 Falunkban misét mondattunk érte. 

 

 

 

 


