FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.
7 aprilie 2022 - Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” Curtea de Argeș a
găzduit un regal literar ce a cuprins trei momente aparte, dar structurate toate deopotrivă
pe suportul armoniei artistice (evocarea personalității și omagiul adus Gl. Bg, P.M. Viorel
ONICA, prezentare de carte „Onor la General scrisă de George - Tudor MEILOIU,
vernisajul de grafică și pictură „George -Tudor MEILOIU și momentul editorial al
profesorului emerit Vasile SZOLGA, care a prezentat două romane, „COVID – 19” și
romanul „SINGURĂTATE”.
Activitatea a fost deschisă de Ștefan Dumitrache care le-a adresat oaspeților „Bun
Venit!” și a acordat cuvântul curatorului activității, distinsului prof. dr. în filozofie Marian
NENCESCU.
Înaintea desfășurării activității, preotul Nicolae - State BURLUȘI din Episcopia Rm.
Vâlcea a ținut o rugăciune de pomenire a Generalului Viorel ONICA. Pe parcursul
derulării acțiunilor planificate au avut intervenții: doamna Raluca TUDOR de la Editura
RAVEX București, conferențiarul universitar doctor Adrian RADU, scriitorul Ioan
BARBU - președinte de Onoare la „Curierul de Vâlcea”, managerul Editurii „Detectiv
literar” din București, domnul Firiță CARP și academicianul George PĂUN. „Onor la
General” sau Remember. Printre altele a fost evocată fraza prin care fostul pilot al lui
Ceaușescu vreme de cincisprezece ani spunea: „Eram o pasăre între păsările cerului,
făceam slalom printre fulgerele buimace, îmi uscam aripile la inima soarelui, iar noaptea
agățam trenul de aterizare pe un corn al lunii. Asta înseamnă să fii zburător.” Scriitorul
Ioan BARBU a propus ca în zorii zilei de 20 iulie, când Biserica Ortodoxă Română
sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, când este și
sărbătoarea Zilei Aviației Române, „să ieșim în stradă, oriunde ne aflăm și să privim
către cer. Să ne închipuim că acolo, în înal, zărim un Boeing 707, cu comandorul Viorel
Onica la manșă. Cu privirea și cu gândul să mergem mult mai departe. Să-i descoperim
zâmbetul candid, graiul dulce de bucovinean, sufletul său cald, dar și salutul său... E
prima oară când general lne salute din paradisul ceresc!”
A urmat „La aniversare TUDOR - GEORGE MEILOIU”, expunere pictură și
grafică. Lucrările expuse sunt păsări. Sunt cele mai frumoase păsări din Rai, pentru că nu
au asemănare decât cu ele însele. „Dacă o fi adevărată credința vechilor greci că după
finalul existenței noastre vii, sufletul ne purcede spre alte forme de viață, am putea bănui
că păsările lui Meiloiu sunt întruparea crăieselor și a zânelor din străvechile basme ale
românilor .Să le punem în icoane cu rame de aur!” – Remulus LAL.
Regalul artistic s-a încheiat cu prezentarea de către autor, prof. univ. emerit Vasile
Szolga a romanelor „Covid 19” și „Singurătate”. Distinsul profesor Vasile Szolga, născut
în Cluj, este autor a peste 16 romane, a peste 25 de cursuri, culegeri de probleme și tratate
în domeniul mecanicii și o serie de articole în reviste de specialitate. Este pictor amator
cu câteva expoziții personale și de colectiv. A colaborat și colaborează la mai multe reviste
literare: Bucureștiul Literar și Artistic, Destine, Destine literare, Cetatea lui Bucur, Arena
literară ș.a. A apărut în mai multe antologii literare. Este membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România și a fost menționat în volumul: Un dicționar al scriitorilor
români contemporani, volumul 2, coordonat de Ioan Holban.

După amiaza literară s-a încheiat cu sesiune de autografe susținută de prof. emerit Vasile
Szolga și artistul plastic George – Tudor Meiloiu.
Pentru membrii Filialei Județene Argeș „POSADA” bucuria a fost și mai mare pentru că domnii:
Ștefan DUMITRACHE, Marian NENCESCU, George - Tudor MEILOIU, Firiță CARP și
academicianul George PĂUN sunt membrii ai filialei noastre. Deasemeni ex Gl.Bg. ( rtr.) P.M. Viorel
ONICA a fost membru al filialei noastre

NOTĂ: vă prezentăm imagini de la acest regal literar-artistic.
PREȘEDINTELE FILIALEI JUD. ARGEȘ „POSADA”
Col. (rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU

