TRĂIRI ROMÂNEȘTI
La invitația Societății de Limbă Română din Voivodina - Republica Serbia, în data de 6
Septembrie 2022, o delegație a A.N.C.M.R.R. Filiala Județeană Timiș "col Ion Enescu", formată din:
Președinte: col.(rtr) Constantin GOMBOȘ, Membrii: lt.col.(rtr) Cristian VECERDEA, mr.(rtr) Aurel
-Matei BANCU, mr.(r) Nicolae BUSUIOC a participat, în localitatea Novi Sad din Republica Serbia,
la Colocviul Științific Internațional desfășurat sub genericul „OMAGIU LUI RADU FLORA",
începând cu orele 19.00 la Facultatea de Filozofie a Universității din localitate. Reuniunea a avut loc
în cadrul bogatului program de manifestări și festivități, prin care se sărbătoresc 60 de ani de activitate
neîntreruptă a Societății de Limbă Română din Voivodina și totodată marchează 100 de ani de la
nașterea savantului român, prof.univ.dr. RADU FLORA, fondatorul acestei Academii de Științe și Artă
a Românilor din Serbia. Au fost prezenți: consulul României la Vârset, d-nul Gheorghe Dinu, un
consilier al Ambasadei României la Belgrad, cadre didactice, Viorel FLORA - fiul profesorului,
studenți și auditoriu din localitatea Satu Nou (Novo Selo), localitatea în care s-a născut profesorul,
televiziunea din localitate.
În cadrul colocviului, pe lângă expunerea prezentată de Lucian MARINA, președintele
Societății de Limbă Română, moderatorul reuniunii, au fost prezentate materiale despre activitatea
prof.dr.RADU FLORA de către prof.dr Romanța IOVANOVICI și prof.dr. Virginia POPOVICI,
profesoare la Secția de Limbă Română a Universității din Novi Sad și studente ale acestuia. Aceasta
din urmă, a vorbit și despre ultimul proiect al S.L.R (Societatea de Limbă Română),transpus în practică,
Colecția de cântece populare românești, supranumită „Lira Bobocilor", colectate la Satu Nou de
regretatul lingvist, dialectolog, lexicolog, romancier, folclorist etc. care, încă în perioada 1952-1954, a
alcătuit această valoroasă culegere, despre care a scris, dar nu a reușit să o tipărească. Grație actualei
conduceri a S.L.R., această colecție, care conține 372 specimene folclorice, a văzut lumina tiparului și
cu sprijinul financiar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia.
În acest cadru, a fost decernat cel mai mare Ordin al României „PENTRU MERIT", în grad de
ofițer, Categoria A „Literatură", cu care președintele Klaus Iohannis a decorat Societatea de Limbă
Română din Voivodina. Decretul de acordare și distincția a fost citit, respectiv acordată de Consulul
României la Vârșet Gheorghe Dinu. Din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere,
Filiala Județeană Timiș „Col. Ion Enescu" în colaborare strânsă cu Asociația Culturală „Constantin
Brâncuși" din Timișoara, au fost înmânate cărți, reviste, trei ii românești, un sistem de sonorizare, un
tablou pentru Lucian MARINA - președintele S.L.R. al celebrului plastician și caricaturist lt.col.(rtr.)
Cristian VECERDEA (CRIV) și o diplomă prin care se exprimă gratitudinea pentru promovarea
LIMBII ROMÂNE, culturii, spiritualitătii, tradițiilor românești.
În cuvântul de încheiere, președintele S.L.R. a menționat că de foarte mult timp A.N.C.M.R.R.,
prin Filiala Județeană Timiș și Asociația Culturală „Constantin Brâncuși" sunt prezente la activitățile
organizate de românii din Serbia și ajută comunitatea din această zonă. Festivitățile s-au încheiat cu
dezvelirea bustului regretatului profesor dr. RADU FLORA, operă a fiului acestuia, pictorul academic
Viorel FLORA, care a fost amplasată la Seminarul - Biblioteca cu fondul de carte de Limbă Română,
a Catedrei de Limba și Literatura Română a Departamentului de Romanistică a Facultății de Filozofie
a Universității din Novi Sad. Mai jos, am surprins și câteva imagini de la fața locului, fără a surprinde
însă trăirile și emoția oamenilor, care încă simt românește pe aceste meleaguri.

