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MEGEMLÉKEZÉSEK  
A  

KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBÓL 
 

 

Kromek Pál:  

 

Nem is tudom, mit mondjak. Dr. Gyárfás 

Ágnest nagyra becsültem törekvéseiért, 

ismereteiért, tudásáért. Felnéztem rá. 

Teljes szívemből fájdalmasan sajnálom. A 

nemzet újból egy igazi TUDÓS embert 

vesztett! 

Szeretetből fakadó részvétem minden 

érintettnek. 

 

A Bölcsészbe jártam 

magyarságtudományra és pszichológiára 

is. Nagyon szerettem édesanyádat. Most 

költözködtem és kezembe akadt az 

Infántis Lacika könyve. Amikor kaptam 

tőle, akkor írtam neki ezt a verset, 

 

Száll a mese, száll, mint egy szép madár. 

Gyárfás Ágnes elengedte, mi szívünket 

megkereste, száll a mese, száll. Mi 

szívünket megkereste, mi szívünket 

melengette, lelkeinket felemelte. Szállj 

tovább, szállj, Világfáig meg ne állj. 

Szálljon tovább igaz mese, embereket 

megkeresve. S ahol a lélek hagyja had 

eresszen rügyet magja. A rügyből majd 

zöld lomb fakad, s eljön hozzánk az új 

tavasz. Köszönet a szép meséért, 

köszönet a szeretetért. Szállj, szállj 

madár... 

Hegyközi Gabriella 
 

Drága Ágika! Igazán szeretlek! Nem a magam 

módján szeretlek, hanem igazán. Soha el nem 

múló tisztelettel, szeretettel gondolok mindig 

Rád. Példaképem vagy örökkön, aki az út 

menti kőben is meglátta az élet értelmét, aki a  

magyarság szentségét ismerte, hirdette. 

Emléked legyen áldott örökre, szívemben 

él.  

 

Nagyon-nagyon sajnálom. Vigasztaljon a 

tudat, hogy drága Édesanyád mindig hitt a 

magasabb szellemi valóságban, mint ahogyan 

tisztán látta az éltének értelmét is. Úgy élt, 

ahogyan gondolkodott, végtelen szeretetben, 

ősi tudással, népünk tanításával. Ő kivételesen  

bölcs ember volt. Tudom mindenben 

segítetted, mellette voltál, mindent megtettél, 

hogy jobban érezze magát élete alkonyán. 

Most olyan érzésed lehet, hogy ellopták az 

eget felüled, de ne légy szomorú, mert 

Édesanyád teljes életet élt, és biztosan haza 

érkezett. Nagyon sok szeretettel ölellek, a 

gyászodban Veled vagyok.  

Nagyné Körek Katalin 

 

 
Dr. Gyárfás Ágnes 
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Dr. Gyárfás Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olyan értékes ember mint Ági néni ritkán 

születik le a földre. De sok-sok léleknek adott 

tudást,jövőt személyiségével.  Tóth Andrea 

"Az élet hosszú vagy rövid, mit számít, öröklét 

ha vár; 

lent búcsúzunk, de fent megint találkozunk, 

ahol nincs halál." /Emily Bronte/

 Ajándék volt élete. Köszönöm, köszönjük 

Sabina Édesanyád szeretetét! Julika és András. 

Kovácsné Nagy Julika 

 

Mennyországban csendítének, az angyalok 

eljövének- nyiss kaput angyal, nyujcs kezet 

Mária, hagy mehessek az ÚR szinelátására. 

ISTEN VELED, ÁGNES. Mindent köszönök. 

Vincze Ildikó 

 

Őszinte részvétem! Munkásságának 

felbecsülhetetlen értéke, öröksége itt maradt 

velünk. A mi felelősségünk, hogy az általa 

lerakott alapokat tovább építsük! Isten 

nyugosztaljon, drága Ági néni! 

Trux Béla 

 

Kedves Szabina! Édesanyád elvesztése 

miatt fogadd őszinte részvétem! A 

veszteség legjobban téged érint, de úgy 

érzem, hogy minden magyar embert 

veszteség ért. Édesanyád ismeretei és 

képességei messze meghaladták a mai 

kor "tudását". Örülök, hogy megérhette, 

hogy ezt hivatalosan is elismerjék magas 

szintű kitüntetésével. Sok erőt kívánok 

mindannak a folytatásához, amit 

örökségül rád hagyott. Szeretettel, Viki 

 

Borbély Bacsó Viktória 
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Kedves Ismeretlen, 

Tibold Szabina! 

 

Nem múló csodálattal sokat 

gondoltam a mai,  jeles napon is  
a Tudós Ágnesre ~ 

a fáradhatatlan, mindig mosolygó, 

lelkes, 
de törékeny kis asszonykára ~ a 

kedves Édesanyjára, 
akit személyesen sajnos nem volt alkalmam 

megismerni. 

 

Valamelyes láthatatlan kapcsolat azért 

előállhatott közöttünk 

~ pár éve ~ a Hattyús pecséthenger 

varázslata nyomán, amit 

csak kései előadásaiból ismertem meg 

... nagy örömömre. 
Hang, Harang, Hattyú ... Hal - Hál 

- Hul - Hol ... Élet s Halál ... 

Hála legyen érte Istennek ! 

Amióta tudomást szereztem arról, hogy 

Ágnes átlépett világunkból 

az örökkévalóságba, jómagam bizony az Ő 

erős és kedvező ' jelenlétét ' 

tapasztalom a saját életem minden-

napjaiban ~ csodálatos ám 

számomra nem meglepő módon ~ a 

hasonló beállítottságunk miatt. 

 

Nem is tudom elmondani milyen 

csodákban van néha részem, melyekben  

csakis az Ágnes különleges és halhatatlan 

adottságai által részesülhetek, 

 

Ez történt a mai napon is JEL érkezett ~ 

részletekre nem térhetek ki, 

csupán jelezni szerettem volna az Ő kedves 

Szabina lánya felé, hogy  

a MaMa Lelke harmatozik szeptember óta  

 

 

 

itt a PiLiS hegyeiben is. 

 
 

Kívánok jó egészséget, jó munkálkodást, 

Isten áldásával ! 

Ismeretlenül is szeretettel, 

Becker Mária néni  * 80 * 
 

 

 

 
Becker Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


