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Vajdaság Szerbia északi tartománya. Északról
Magyarországgal, nyugatról Horvátországgal,
keletről Romániával határos, délről a Száva és a
Duna választja el Közép-Szerbiától.
A Pannon síkság déli részén terül el, így köti
össze Közép- és Nyugat-Európát a Balkánfélszigettel és Kis-Ázsiával. Vajdság, Szerbia
autonóm tartománya, több mint 20.000
négyzetkilométernyi terület, 2 millió lakossal.
Három térség alkotja: Bácska, Bánát és
Szerémség, melyeket a Duna és a Tisza választ
el egymástól. A Száva a harmadik nagy folyó
Szerémséget választja el Mácsvától.
Az éghajlat és a környék kedvező, az itt élő
emberek kedvesek és békeszeretők. Az idő során
több nemzet, etnikai közösség fordult meg itt.
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Mára már Vajdaságban több nemzetiség él gazdag kultúrával. Számos szokás, viselet, hiedelem, vallás
fér meg egymás mellett békében. Mindezért kapta e térség az „Európa kicsiben” jelzőt. Vajdaság mindig
is a kultúra székhelye és központja volt.
Nehéz még egy ilyen térséget találni, ahol ilyen kis helyen ennyi sok természeti kincs található.
Szabadka először 1391-ben szerepel az írásos dokumentumokban Zabatka
néven. A történelem során a városon számos hadsereg csapata vonult át, és területén
különböző népek telepedtek le. A XVI. században a város a korra jellemző módon
két részre oszlik: magára a várra és a vár falait körülvevő mezővárosra. A középkori
várból mára csak a Ferences-rendi kolostor maradt fenn. 1779-ben szabad királyi
várossá nyilvánították, Maria Theresiopolis néven.
A XIX. és a XX. század fordulóján egyre
inkább kelet felé terjed Palics felé. A Festői szépségű
környezete és gyönyörű szecessziós épületei révén,
Palics elismert üdülőhellyé nőtte ki magát. A fürdő
1845-óta épül, fejlődik. Felismerve a tó vizének és
iszapjának gyógyerejét, idővel a hatóságok
gyógyfürdővé nyilvánították, megalapozva a térség
idegenforgalmát. Palicson rendezik meg a Palicsi
nemzetközi filmfesztivált, ami az elmúlt években
egyre elismertebb kulturális rendezvénnyé fejlődött.
Zombor (Czombor-Szentmihály) mintegy 40 ezer
lakosú. Különösen gazdag parkban és zöld területben. A
települést a Czombor család alapította a XIII. században.
1541-ig, míg a törökök el nem foglalták, nem cserélt gazdát.
A török idők alatt dzsámik, fürdők épültek és megkezdődött
a szerbek és bunyevácok betelepülése. Csak 1745-ben tért
vissza Bács-Bodrog vármegyéhez, amelynek 1884-től
székhelye lett.
Zobnatica, Bácska közepe. Itt a legnagyobb sport-turisztikai rendezvény a
Zobnaticai lovas játékok, mely minden év szeptember második vasárnapján kerül
megrendezésre.

A mai Apatin építése a város déli oldalán kezdődött meg. Az első
lakosokat már 1739-ben feljegyezték. Kincstári eszközökből épült fel a római
katolikus templom, 1748-ban. A Mária mennybemenetele templomban őrzik
Fekete Madonna szobrát, melyet még a német telepesek hoztak magukkal.
Apatin később mezővárosból ipari várossá nőtte ki magát.
Több község mellett Kupuszina
(Bácskertes) is az apatini járásba tartozott.
1751-ben a helység kihirdette benépesítésük szándékát. Az
idetelepültek magyar és szlovák nemzetiségűek voltak. A szorgalmas
kupuszinai kertészek termékeikkel látták el a közeli és távolabbi
piacokat. A különböző művelődési rendezvényeket mindig szívesen
és nagy számban látogatják. A jó hírű néptánccsoport és a
fúvószenekar nagy sikerrel vendégszerepel szerte az országban és
külföldön. A díszes palóc népviselet még ma is látható vasárnap és
ünnepnapokon a nőkön. Ezt a hagyományt erősítette a Butykos
néptánccsoport is, mikor itt vendégszerepelt 2001-ben.
Szilágyi alapkövét 1889. október 20-án tették
le. Akkor e falut Apatini telep névvel illeték, később
Újfalu lett a neve, míg végül elnyerte mai hivatalos nevét.
A község Szilágyi Dezső egykori igazságügyi miniszterről kapta a
nevét. 1900-ban Szt. István tiszteletére egy kis kápolnát építettek,
majd 1906-ban szép neogót stílusú római katolikus templomot
emeltek.
Becskerek neve szerepel már a XIV. sz.
elején, 1935-ben a Petrovgrad nevet kapta
megemlékezvén I. Péter Karagyorgyevicsról. A
második világháború után egy felszabadító
forradalmáról kapja a Zrenyanin nevet.
Becskerektől délnyugatra a Tisza és a Bega között
1600 hektár területen fekszik a Császár-tó, mely
fontos ornitológiai és turisztikai központ.
Előszeretettel itt vadászott Ferenc Ferdinánd
osztrák-magyar trónörökös. Innen a név: Császártó.
Az első írásos emlékek Bácsról és
környékéről 535-ből származnak. Ódon város a
Mosztongánál, amely ma kiszáradt folyómeder.
Bácska, a térség, róla kapta a nevét.
Versec az egyik legszebb bánáti város. Már
a tizenötödik században a lakosok kertészettel,
állattenyésztéssel és szőlészettel foglalkoznak, ami
mai napig egyre nagyobb jelentőseggel bír. Egyik
fő gazdasági erő a Hemofarm, mely a
mezőgazdaságban alkalmazott védőszereket és az
állatorvoslásban alkalmazott gyógyszereket
készíti.

Zenta Vajdaság legrégibb települése. A város neve II. András Árpád-házi király
uralkodása alatt 1216-ban merült fel egy oklevélben. A középkori Zenta
dinamikus fejlődésének az oszmán-török hódítás vetett véget amikor
visszatérőben a mohácsi hadszíntérről, 1526-ban lerombolták ezt a Tisza menti
települést. Savoyai Jenő szeptember 11-én sebezhető állapotban találta a
törököket, kik a folyami csónakokból, ladikokból pontonhidat készítettek és
elkezdték a folyón való átkelést. Savoyai rögtön parancsot adott, hogy vessék tűz alá hidat és támadják
meg a lövészárkokat is. A törökök soraiban pánik tört ki, és a számbeli fölényük ellenére ez határozta
meg a csata végkimenetelét a magyarok javára.

Pétervárad alapjai már a római korban gyökeret eresztettek Cusum majd Acumincum név alatt. 1237-ben
Pétervárad néven említik. 1463-ban itt kötött szövetséget Mátyás király Velencével török ellen. 1716.
08.05-én itt aratott nagy győzedelmet Savoyai Jenő a török felett. Ma a vár érdekes turisztikai látványosság.
Idén rendezték meg hatodik alkalommal az EXIT fesztivált neves és világhírű előadókkal (Morrissey,
Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, Billy Idol, The Cult, The Cardigans, HIM, Scissor Sisters...).
Fruška gora nemzeti park. Felülete 25.393 hektár,
78 km hosszú, 12,5 km széles, alacsony hegy.
Legmagasabb csúcsa a Crveni čot 538 m.
Természeti ritkaságai: Adonis vernalis, Pulsatilla
vulgaris ssp. Grandis, Iris pumila, Stipa
pulcherrima. Más ritka növényei a fekete kökény,
vad megy és még kb. 30 fajta ritka orchidea. Védett
madarak: Aquila helaca, Hieraaetus pennatus,
Corvus corax, Parus palustris, Scolopax rusticola.
Védett emlősök: vadmacska, több pele faj, 16 faj
denevér. E kis hegyet a sok kolostorával „szent
hegynek” is nevezik.
„Mi Karlóca? Duna, hegy, szőlőültetvények, kopott és különös házak,
örömteli és gondmentes élet, sok ital, dal, tánc, fele falu fele város, mely
piacterén még ma is zöld a fű.” (dr. Laza Popović)

Újvidék Vajdaság gazdasági és kulturális központja. Számos műemlék és kulturális intézmény székhelye.
Turisztikailag érdekes látnivalója a régi városháza, Matica Srpska Galéria, Természettudományi Múzeum,
Kortárs-művészeti Galéria és Pavle Beljanski képgyűjteménye. Itt található a Szerb Népszínház és az
Újvidéki színház, hol magyar és más nemzetiségű kulturális műsort rendeznek.
Az Újvidéki Egyetemen belül számos fakultás létezik (jogi,
filozófiai, matematikai, testnevelési, biológiai, mezőgazdasági...).
A Mezőgazdasági fakultás első dékánja prof. ing. Laza
Stojković (1954 1959) volt. 2000-től megnyílt az állatorvosi kar,
melynek igazgatója dr. Stanko Boboš, katedra-vezetője pedig dr.
Mladen Gagrčin. Az állatorvosi oktatást neves hazai és külföldön
tanult és tapasztalatot szerzett állatorvos oktatja. Szoros kapcsolat
alakult ki az Újvidéki Állatorvosi Kutató Központtal, a Temerini
Mesterséges megtermékenyítési Központtal, a Szarajevói
Állatorvosi Egyetemmel, a Skopljei Állatorvosi Egyetemmel,
krakkói, illetve bristoli egyetemekkel, valamint a Belgrádi
Állatorvosi Egyetemmel.
A gyakorlati képzés az egyetem laboratóriumaiban, terepen,
állatorvosi intézményekben, farmokon zajlik. Mivel az egyetemen
szerb nyelven folyik az oktatás, a magyar hallgatóknak nagy
segítséget nyújt a Magyar Állatorvosok Világszervezete
anyanyelvükön. Eddig gyakorlati lehetőséget nyújtott több
hallgatónak kis- és nagyállat praxisban, valamint az állatkertben.
Szintén nagy segítségünkre van, hogy segítséget nyújt a
szakirodalom hozzáféréséhez, így anyanyelvünkön olvashatunk és
gazdagíthatjuk tudásunkat magyar szakszavakkal is .
(Természetesen jó érzés tanulás közben is tudatában lenni
nemzetiségünknek.)
Köszönjük a gyakorlat-vezetőknek az oktatást, türelmüket,
és nem utolsó sorban a Magyar Állatorvosok Világszervezetének a
lehetőséget, hogy e módon is közbenjárt a vajdasági magyar
hallgatók képzésében.
Köszönjük!
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Játék: Az első három helyes válasz feladója nyereményben részesül! 1. Hány nagy folyó szeli át Vajdaságot? 2. Mi Vajdaság
székhelye? 3. Hol járt a budapesti Szent István Egyetem állatorvos hallgatóinak „Butykos” néptánccsoportja? Beküldési cím:
mavsz_vajdasag@yahoo.com .
K.I.

