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Kisebbségi sajtó a piac csataterén
A Magyar Szó székházában tartották meg a nemzeti  

közösségi médiumokkal foglalkozó regionális konferenciát 

A tartományi kormány, a nemzeti tanácsok, civil szervezetek és a vajdasági 
kisebbségi médiumok képviselőinek jelenlétében tegnap lapunk újvidéki székhá-
zának tanácstermében lezajlott a kisebbségi médiumoknak szentelt I. regionális 
konferencia. A Jelen vagyunk, láthatóak, együtt erősek című tanácskozás megnyitása 
során Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója kiemelte, hogy a 
Magyar Szót joggal tartják a hazai magyar nyelvű nyomtatott sajtó központjának, 
s a ház az előttünk álló időkben is eleget kíván tenni az ebből a szerepből fakadó 
társadalmi feladatának, alkalmazkodva mindenekelőtt az olvasók igényeihez, az 
anyagi lehetőségekhez és a változó időkhöz. Mint mondta, a tanácskozás címét kér-
désfelvetésként is értelmezni lehetne: milyen mértékben vagyunk jelen a vajdasági 
média terén, eléggé láthatónak számítunk-e kisebbségi médiaként, s mennyire tu-
dunk együttműködni annak érdekében, hogy leküzdjük a közös nehézségeket.

Folytatása a 4. oldalon

Lapunk először nem hivatalos forrá-
sokból értesült arról, hogy az idei szer-
biai kukoricatermés legnagyobb része 
a megengedettnél magasabb arányban 
tartalmaz aflatoxinokat. Mint az kide-

rült: az SGS Group, a világ egyik leg-
nagyobb élelmiszer, illetve az élelmiszer 
előállításához szükséges nyersanyag 
vizsgálatával foglalkozó szervezetének 
belgrádi laboratóriumában ehhez kap-
csolódóan már 375 vizsgálatot is elvé-
geztek. Az elemzés kimutatta, hogy az 
idén termett kukoricának csupán 32 
százaléka alkalmas emberi fogyasztás-
ra. A maradék 68 százalékban az afla-
toxinok aránya meghaladja a megenge-
dettet szintet.

Kérdéseinkkel az SGS szerbiai kiren-
deltségének vezérigazgatójához, Marin-
ko Ukropinához fordultunk, aki írásban 
juttatta el szerkesztőségünkbe válaszait. 
Kiderült, hogy a megvizsgált 375 min-
ta az idei kukoricatermés 10 százalékát 

reprezentálja. Ennek az aránynak és a 
vizsgálati eredmények alapján megál-
lapítható, hogy az idei termésnek csu-
pán 32 százaléka alkalmas arra, hogy 
emberek fogyasszák. Az elemzéseket az 
SGS hálózat több laboratóriumában is 
ellenőrizték, illetve megerősítették – áll 
Ukropina válaszlevelében.

– A kapott adatoknak statisztikai 
súlyuk van és az aflatoxinokkal való 
mérgezést illetően az egész idei kuko-
ricatermést reprezentálják. A vizsgálati 
eredmények mentén felelősségteljes 
magatartással kell megvédeni a lakossá-
got. A tározókban raktározott kukoricát 
kiemelt figyelemmel folyamatosan ellen-
őrizni kellene – fogalmazott Ukropina.

Folytatása az 5. oldalon
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Szerbiában 253 899 magyar él
A Köztársasági Statisztikai Hivatal tegnap nyílvonáságra hozta a Szerbia la-

kosságának nemzeti összetételére vonatkozó népszámlálási adatokat. Az ország 
lakossága (Koszovó nélkül) 7 182 862 fő, és a legutóbbi 2002-es népszámlálás óta 
a lakosság száma 4,15 százalékkal csökkent, ez összesen 311 139 személyt jelent. 
Az összeíráson a lakosság 3,53 százaléka vallotta magát magyarnak. Ez 253 899 
embert jelent. A legutóbbi, 2002-es népszámlálási adatok szerint 290 207 magyar 
élt Szerbiában. A fenti adatok szerint tehát 10 év alatt 36 308 fővel, vagyis 12,51 szá-
zalékkal csökkent a Szerbiában élő magyarok száma.                   

Folytatása a 4. oldalon

Újabb pofon Hágából Szerbiának
Másodszor is felmentették Ramush Haradinajt –  

Szerbiának jogában áll mérgesnek lenni
A hágai nemzetközi törvényszék tegnap felmentette a háborús 
vádak alól Ramush Haradinaj, Idriz Balaj és Lahi Brahimaj volt 
gerillaparancsnokokat. A vádlottak második felmentése újabb 
pofont jelent Szerbiának az Ante Gotovina horvát tábornoknak 
kedvező ítélet után. Prishtina főterén tűzijátékkal és lövöldözés-
sel fogadták a hírt, a szerb kormány a kedvezőtlen hír ellenére 
eltökélt az európai integráció folytatásában. Haradinaj ott foly-
tatná, ahol abbahagyta: a kormányfői székben.

Másodszor is felmentette a há-
borús és emberiesség elleni bűn-
cselekmények vádja alól Ramush 
Haradinaj (44, a képen) volt koszo-
vói miniszterelnököt, valamint Idriz 
Balajt (41) és Lahi Brahimajt (42), 
a Koszovói Felszabadítási Hadsereg 
(KFH) egykori parancsnokait a há-
gai nemzetközi törvényszék. Hara-
dinaj volt a KFH nevű gerillaszer-
vezet legmagasabb rangú megvádolt 
parancsnoka. Haradinajt, valamint 
Balajt és Brahimajt, a KFH vala-
mikori tagjait, emberiség ellenes 
cselekmények, valamint a háborús 
szokások és törvényes szabályozások 
megszegésével vádolták. A bűncse-
lekményeket a vádirat szerint 1998-
ban követték el.

Az ítélet indoklásában Bakone 
Justice Moloto, dél-afrikai elnöklő 
bíró kijelentette, hogy bizonyosságot 
nyert, miszerint nem léteznek hitelt érdemlő bizonyítékok, hogy Haradinaj tudott 
volna a jablanicai bűntettekről. A törvényszék szerint tényként kell kezelni, hogy a 
jablanicai fogolytábor 16 foglyát többször megverték és megkínozták, sőt egy fogoly 
bele is halt a verésbe, azonban nincsenek bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a 
vádlottak tudtak volna a történtekről.                                                                 Folytatása a 4. oldalon
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Teátrum

n Mosolykirályfi
Henrik Ibsen:  
Rosmersholm

n Leonce és Léna
Georg Büchner komédiá-
ját Diego de Brea rendezte 
(Bemutató: Újvidéki Szín-
ház, 2012. november 14.)

n Apolitika
Desiré Central Station 
Fesztivál

n Elmélkedés, álmok, 
ábrándozás
Hatvanéves a nagybecskere-
ki Madách Amatőr Színház

MA

A MAGYAR SZÓ MEGTUDTA

Mérgezett az idei kukoricatermés
SGS Group: Az idei alacsony kukoricahozam csupán 32 százaléka  

alkalmas emberi fogyasztásra

Botrány a szabadkai  
képviselő-testület ülésén

László Gyula, az MRM képviselője vízzel arcon öntötte 
Kern Sólya Máriát, a vkt elnök asszonyát (11. oldal)

Hétfőn kihallgatják Miškovićot
Miroslav Miškovićot, a Delta 

Holding vállalat tulajdonosát, 
hétfőre beidézték kihallgatásra a 
Belügyminisztériumba – közölte 
tegnap a vállalat. Polgári kötele-
zettségével összhangban Miško-
vić eleget fog tenni a beidézésnek 
– áll a közleményben.

A Delta Holding azt is közöl-
te, hogy az elmúlt időszakban 
hosszú és átfogó vizsgálódások 
folytak a cég munkájáról, és ez 
alatt az idő alatt minden felme-
rülő kérdést teljes mértékben 
megválaszoltak a vállalat ügyvi-
telével kapcsolatban. (B92)

A Miroslav Miškovićról ké-
szült portrénk a 7. oldalon


