ANUNȚ
Unul dintre oamenii de suflet și de demnitate al Asociației noastre, președintele Filialei
Județene a ANCMRR „Careii Mari” din Satu Mare, Colonelul (rtr) Mircea BLIDEREAN, , a
plecat, pe neașteptate, la Oastea Domnului, în data de 10 mai 2022

Ceremonialul militar, conform Regulamentului în vigoare, organizat de comandantul
Garnizoanei Satu Mare și în executarea Batalionului 52 Geniu precum și cel religios de
înhumare a fostului nostru camarad au avut loc la Cimitirul Municipal, în data de 12 mai a.c.
L-au însoțit pe ultimul drum și au depus coroane:
- Coordonatorul regional al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, gl.mr.(rtr) Marian
BUCIUMAN;
- Președintele de onoare al Filialei Județene Maramureș, col. (rtr) Ionel CORCODEL;
- Delegația condusă de Președintele Filialei Județene „Voievod GELU”, Sălaj, col.
(rtr) Alexa AVRAM;
- A trimis coroană Filiala Județeană Bihor „ General Traian MOȘOIU”;
- Delegațiile structurilor asociative ale ANCMRR din MAI și SRI din Județul Satu
Mare;
- Delegația condusă de Președintele Filiale locale similare din Nyiregyhaza a
Federației Rezerviștilor Militari din R. Ungaria, col(r) Istvan KAROLY, cu care
Filiala Satu-Mare are relații de colaborare;
- Reprezentanți ai autorităților locale din Consiliul Județean și Municipiul Satu Mare,
precum și ai unor asociații culturale și profesionale din localitate.
Colonelul Mircea BLIDEREAN, arma geniu, a slujit Armata României cu devotament,
a fost un camarad care s-a dedicat cu demnitate valorilor și obiectivelor Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere„ Alexandru Ioan Cuza”, reușind, în condiții destul
de dificile, să țină aprinsă flacără spiritului asociativ timp de un deceniu, aici, la ultima brazdă
din granița României precum și a respectului reciproc și prieteniei dincolo de aceasta.
Îi aducem un pios omagiu camaradului nostru și transmitem condoleanțele noastre
familiei.
ADIO BUNULE CAMARAD!
DUMEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
Biroul Permanent Central
al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
„ Alexandru Ioan Cuza”
București 12 mai 2022

