
Pentru GYURI 

             de la PRIETENI 

                     

  

Un an si jumate de lupta cu boala a luat sfarsit sambata seara. Gyuri cu 

"incapatanarea" cunoscuta s-a luptat pana in ultima clipa, corpul a vrut sa 

"plece" deja de trei luni, dar Gyuri nu a vrut... 

In ultimele luni, cu ajutorul lui Noemi, Aviva, Tomer, inconjurat de nepoti si 

prieteni, Gyuri a continuat sa lupte ... 

In seara de Anul Nou a mai avut puterea sa fie cateva minute cu prietenii, si-a 

luat ramas bun de la toti si sambata seara a inchis ochii, acasa, inconjurat de cei 

dragi, asa cum a vrut... 

E greu sa gasesti cuvinte pentru a descrie suferinta lui Gyuri, lupta pana in 

ultima clipa... 

E foarte greu sa gasesti cuvintele de incurajare pentru Noemi care de luni de zile 

nu s-a miscat de langa patul de suferinta al lui Gyuri si a gasit totdeauna 

cuvintele potrivite sa-l incurajeze pe Gyuri, pe copii si pe noi... 

  

Aura si Pisti   



 

 

Prietenul nostru Gyuri cu dragoste, in liniste, cu perseverenta si incapatinare a 

intemeiat o familie frumoasa pe care a pus-o intodeauna pe primul plan, pe 

pedestalul cel mai inalt, o familie pe care a adorat-o si cu care s-a mindrit  

luptind pina in ultima clipa pentru fericirea ei.  

Gyuri nu a predat “armele” niciodata - a planuit sa iasa la ski « numai pentru 

citeva zile » sezonul asta, nu de mult a fost la plimbare la mare cu Noemica,  

i-a urmarit pe Oren, Dana si Shahar jucindu-se in jurul lui aproape in fiecare zi, a 

primit informatii despre problemele curente de la locul de munca incercind sa le 

rezolve. Gyuri a iubit excursiile, muzica, teatrul, petrecerile ; Gyuri ne-a aratat 

cum se bea vin din pahar cu picior - la padure, la picknick, la mare...   

Gyuri ne-a creat amintiri in decursul citorva decenii de cind ne cunoastem; ne 

lipseste deja !       

Toata onoarea pentru Gyuri  

Ghita si Rodica Israel 

 

In amintirea lui Gyuri  

Gyuri a reusit sa invinga moartea de mai multe ori. Un singur exemplu: acum 3-

4 luni a hotarit sa vina la Ierusalim. Mi-a telefonat si m-a intrebat daca poate 

veni la Muzeu – si a venit impreuna cu Noemi vineri. A fost foarte fericit si 

simbata m-a rugat sa-l invit din nou. Si a venit cu Noemi, cu Aviva si cu nepotii… 

citeva ore Gyuri a fost ghidul copiilor… 

Gyuri a ramas acelasi om de familie, prieten bun sincer si deosebit.  

Iuju si Luci 

Nu am putut sa fac nimic. 
Moartea imi provoaca o paralizie mentala care imi stapineste corpul si orice 
actiune. 

Ma uit la ce au scris prietenii si ma intreb: 
De unde au forta sa scrie atitea cuvinte? 

Acum, dupa citeva zile de la evenimentul final, cind orice speranta e definitiv 
spulberata de bulgarii de pamint, 

Incerc si eu sa ma alatur. 
Si tot ce pot spune este ca ma doare. 
Nu stiu unde, nu stiu cum, dar durerea este undeva ascunsa si grea. 

Gyuri a luptat. 
Nu vom sti niciodata ce a fost in sufletul lui. 

Si poate ca e mai bine asa. 
In seara anului nou, am incercat sa-l imbratisez, dar el, care era atit de aproape 
de sfirsit, mi-a spus: 

- Cind o sa ma fac bine, o sa ne imbratisam… 
Stiu ca a facut-o pentru mine. 

Gaby si Peter 



GYURI IN MEMORIA NOSTRA:O fotografie valoreaza multe cuvinte... In memoria 

noastra ramane Gyuri care lua cu doua maini tot ce e mai bun in viata, de la 

rock&roll pana la nepoti, "and more". 

 

Moartea, dupa cum se zice, maximalizeaza viata, Gyuri a demonstrat asta cel 

mai bine in ultimul an si jumatate cand a reusit sa distruga toate statisticile 

(creditul merge nu mai putin lui Noemi). 

Chapeau, Gyuri ! 

Marius&Clodi 

In amintirea lui Gyuri , prietenul meu drag, 

Imi este greu sa vorbesc despre Gyuri , fratelui meu de suflet la trecut. 

De el  ma leaga peste  40 de ani de prietenie pura si sincera , care va dainui 

 in veci. 

Lupta lui Gyuri cu necrutatoarea boala  a fost un exemplu de  eroism si 

tenacitate. 

In toate aceste luni de suferinta pina la ultima suflare am fost alaturi de el si 

Noemi, iubita si devotata lui sotie, perioada in care nu l-am auzit plangandu-se 

sau dand vreun semn ca cedeaza in fata necrutatoarei sale boli. 

In centrul atentiei lui Gyuri se afla, ca de obicei, familia, copiii, nepotii si noi, 

grupul de prieteni. 

Dorinta de a se reintoarce la ocupatia lui de inginer, meserie pe care-o iubea 

atata, a fost poate ce i-a dat putere sa infrunte durerile . 

Multe zile minunate le-am petrecut impreuna, in vacante, pe partia de schi si la 

petreceri. 

Nu le voi uita niciodata ! 



Parlamentul Kovaci, asa cum il numeam noi, va continua sa existe mereu in 

memoria ta, dragul nostru prieten Gyuri . 

Am citit o data o frumoasa poezie scrisa de un anonim, si pe cat de frumoasa , 

atat de adevarata! 

  

Un lung tren ne pare viata. 

Ne trezim in el mergand, 

Fara sa ne dam noi seama, 

Unde ne-am suit si cand. 

Fericirile sunt halte, 

Unde stam cate-un minut, 

Pana bine ne dam seama, 

Suna, pleaca, a trecut 

.Iar durerile sunt statii. 

Lungi, de nu se mai sfarsesc 

Si in ciuda noastra parca, 

Tot mai multe se ivesc. 

Arzatori de nerabdare, 

Inainte tot privim, 

Sa ajungem mai degraba 

La vreo tinta ce-o dorim. 

Ne trec zilele, trec anii, 

Clipe scumpe si dureri, 

Noi traim hraniti de visuri 

Si-nsetati dupa placeri. 

Multi copii voiosi se urca. 

Cati in drum n-am intilnit, 

Iar cate-un batran coboara, 

Trist si frant, sau istovit. 

Vine-odata insa vremea, 

Sa ne coboram si noi. 

Ce n-am da atunci o clipa, 

Sa ne-ntoarcem inapoi? 

Dar pe cand, privind in urma, 

Plangem timpul ce-a trecut, 

Suna goarna *VESNICIEI*: 

*Am trait si n-am stiut 

  Cu drag  in memoria scumpului nostru prieten Gyuri , 

Alex - Shoni - & Ili Abraham       

 



Gyuri 

Am fost alaturi de tine si Noemi in toata perioada de lupta cu aceasta boala 

necrutatoare. Am admirat si am incurajat optimismul tau de a o invinge, dar din 
pacate pana la urma corpul tau a cedat, dar spiritul tau a ramas si o sa fie cu noi 

toata viata. 

Cu doua zile inainte , seara, cand ne-am luat ramas bun mi-ai dat mana stinga si 
mi-ai spus ca-mi dai stanga, ca e mai aproape de inima. 

Gyurika, ne-am nascut in acelasi zodiac si chiar in aceasi zi. In fiecare an ne 

felicitam reciproc si asa voi continua si in viitor.  

Kati si Gabi 

 

Eu i-am cunoscut abia in Israel. Erau o pereche la care unul era incapatinat pina 

la extrem, iar celalat in liniste incerca sa tina pasul cu celalalt. Cel mai tare punct 
comun erau cei doi copii deosebit de frumosi(si azi), familia si Marea, excursiile 
in strainatate. Lui Gyuri ii placeau toate lucrurile legate de natura si cultura. Era 

totusi un tip inchis, care se manifesta numai pentru prieteni apropiati, care 
puteau scoate de la el tot ce gindea si facea. Din pacate soarta nu avrut sa 

imbatrineasca impreuna si alaturi de noi. Lupta care a dus-o impotriva bolii a fost 
imensa, dar din pacate boala a invins. Noi toti te vom mentine in sufletele 
noastre de-a pururi.     

                                                              Sa-ti fie amintirea neintinata 
                                                                                                                     

                VERA 
De fiecare data cind ne intilneam: 

- Ce faci? Cum te descurci? 
- Bine. OK. 
  

Un dialog sec, conventional ??  
Un dialog atotcuprinzator, intelegator ?? 

  
In timp, am schimbat rolurile, dar ne-am pastrat dialogul privirilor: 
- Vrei sa-mi spui ce ai pe suflet ?? Vrei sa-ti dau din puterea mea de a lupta? 

- Trebuie sa continui indiferent de statistici. Nu ma predau. 
  

Un dialog de idealisti indirjiti. 
  
Si poate "cineva" a potrivit caracterul cu numele ( Kovacs - Fierar ) !? 

  
Ilan  

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-am cunoscut pe Gyuri in Decembrie 2009 cand am vizitat prima oara Israelul. 

El a fost ghidul nostru in Jerusalem si s-a dovedit a fi unul extrem de priceput. 
Atunci am remarcat atitudinea sa prietenoasa... Mai apoi, am avut ocazia sa-l 
intalnim, eu si Mona, datorita Rodicai si lui Ghita, de cateva ori, in Romania si in 

Israel... 
Ultima oara a fost in Octombrie 2011. Stiam ca era bolnav, deci cu atat mai mare 

a fost mirarea nostra cand s-a hotarat sa vina in Nord sa ne vedem. Atunci, 
coplesit de emotia simtita la aflarea bolii sale, am sesizat ceva care trebuie 
pomenit aici in amintirea lui. Demnitatea si delicatetea celui care a fost Gyuri 

Kovacs. 
Demnitatea cu care a suferit si delicatetea sa in relatiile cu prietenii lui printre 

care as vrea sa ma fi numarat si eu... 
Nici noi (eu si Mona) nu-l vom uita pe Gyuri. 
Sa-i fie memoria binecuvantata! 

Radu 
 


