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În luna februarie a.c., un grup de locuitori ai satului Coștei, unul din cele mai vechi, mari și
cunoscute sate românești din Banatul Sârbesc, ne-au adus la cunoștință un memoriu difuzat în
spațiul public de Uniunea Românilor din Serbia – URS, prin care era anunțată închiderea Școlii
generale românești din sat, transmite corespondentul Romanian Global News din Voievodina.

Astfel, locuitorii satului Coștei și-au exprimat dezămăgirea pe această cale, considerând că o
asociație fără niciun fel de activitate în satul lor promovează astfel de teme, false, de natură să
destabilizeze liniștea unui sat românesc care a demonstrat, de-a lungul istoriei, că știe să-și
gestioneze singur problemele.

La cererea sătenilor din Coștei, pentru o mai bună vizibilitate și informare a opiniei publice,
publicăm pe pagina de web a CRS punctul lor de vedere, așa cum el ne-a fost transmis.

Răspuns CNMNR

Consiliul Național al Minorității Naționale Române – CNMNR a luat notă cu surprindere, despre
un memoriu înaintat de Uniunea Românilor din Serbia celor mai înalte foruri politice și
administrative din Republica Serbia și România.
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Memoriul prezintă o temă falsă, respectiv iminenta închidere a Școlii generale românești din
Coștei, temă care a fost discutată de forul de conducere din CNMNR cu reprezentanții
administrației locale din Comuna Vârșeț încă de la începutul anului trecut și rezolvată favorabil
pentru locuitorii satului.

Ne exprimăm, pe această cale, indignarea față de astfel de acțiuni ale unei uniuni (asociații)
care nu are niciun fel de activitate sau reprezentativitate în rândul comunității românești din
Voivodina, și care duce, prin introducerea de teme false, la o stare de instabilitate și de
neîncredere în rândul acesteia.

Menționăm că CNMNR este singurul organism legitim al comunității românești din Serbia care
poate aborda cu autoritățile locale și centrale, exclusiv în limite legale, probleme legate de
comunitate.
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