Adrian Szasz, 1921, Balint – 2013, Toronto
Dragul nostru tata, sot, bunic, strabunic si OM in adevaratul sens al cuvantului...
nu mai este! Fotograful ADRIAN SZASZ s-a stins pe neasteptate, luni, 3 iunie
2013, la onorabila varsta de 92 ani. Familia trece cu greu prin socul pierderii
stalpului familiei, eroul si calauzul nostru exemplar.
Getta Szasz si familia
Condoleante de la violonista Sonia Vizante-Bucsa , prietena buna si fosta vecina cu Lili si
Adrian inca din Bucuresti.
Ne-a indurerat foarte mult vestea despre pierderea lui Adrian.
Cel de sus sa-l odihneasca in pace !
Disparitia unui parinte drag este o suferinta grea si de lunga durata, mai ales cind relatia
dintre parinti, copii, nepoti si stranepoti a fost intotdeauna atit de strinsa, ca a voastra.
Singurul sentiment de consolare ramine ca organismul lui nu mai sufera.
Pentru noi dinsul a fost un om cu totul deosebit, pentru care nu am avut decit sentimente
de respect si de admiratie.
O persoana inteleapta, serioasa si in acelasi timp plina de viata, cu un sens profund al
frumosului si al armoniei, dar mai ales al dragostei pentru familie.
Un artist fotograf de talie internationala, a lasat in urma legamintul frumusetii si
adevarul locurilor din lume pe care ni le-a impartasit cu atita generozitate.
Voi, ca membrii familiei, iar noi, ca prieteni, ne vom reaminti cu mare mindrie de
zimbetul lui jovial, calmul, caldura si elocventa cu care se adresa in orice discutie,
interesul lui exemplar pentru binele familiei. Cu siguranta va continua sa va ocroteasca
de acolo unde este.
Eu, personal, am ramas impresionata de-a lungul anilor de legatura indestructibila in cei
67 ani de casatorie cu sotia sa iubita, Lili. O calitate rar intilnita si o adevarata inspiratie
pentru cel care le-au cunoscut dedicatia si grija unuia pentru celalat.
Hats off to the passing of a gentleman of the first rank.
Amintirile frumoase sa va aduca alinare !
Sonia Vizante-Bucsa

