
Cuvânt înainte

În timpul celui de al 47 Congres FICB, Proconsulul Serbiei, Consulul Sloveniei și Slovaciei,  

împreună Primul Consul al Senatului, Alfred R. Tombor Tintera au hotărât că ar trebui organizat un 

congres european, purtând numele „Primul Congres European al OEVE”.

Această manifestare a Senatului completează Festivalul Internațional Stiftungsfest, care are loc 

în orașul de reședință la Senatului. Pentru organizarea Stiftungsfest trebuie îndeplinit un protocol atât 

de complex, încât rămâne prea puțin timp pentru manifestarea prieteniei cavalerești. Aceste congrese au 

rolul de a dezvolta rețeaua noastră cavalerească și de a promova prietenia cavalerească. Ele vor avea 

loc de fiecare dată în altă țară în care se găsește un Consulat, tocmai în spiritul internaționalismului. 

Această propunere a fost făcută Senatului, ca organ suprem al Ordinului, cu intenția ca acest 

congres să devină o instituție care să promoveze și să întărească prietenia între membrii Ordinului. 

Proconsulul Serbiei, dipl. ing. Aleksandar Kojic, care a fost unul din promotorii și organizatorii 

precedentului Congres al Vinului a fost numit director al Primului Congres al OEVE și se va ocupa de 

organizarea acestuia. 

Înscrierile pentru participare la congres se fac la sediul Senatului. 

Dragi participanți la congres, dragi confrați!   ---- Alfred R. Tombor Tintera

Pentru prima dată în istorie Ordo Equestris Vini Europae organizează un congres european ca 

eveniment bienal. Conform hotarârii Senatului, congresul european va fi organizat din doi în doi ani, de 

fiecare dată în altă țară. Senatul vă urează bun venit la Primul Congres European al OEVE. Cultura 

vinului este piatra de temelie pe care se dezvoltă multe din vinurile noastre mari. 

Prin promovarea culturii  vinului  se  leagă prietenii  noi,  unele  la  cel  mai  înalt  nivel.  Aceste 

prietenii, care pot fi internaționale, conduc la pace, conform motto-ului „Toți cei care beau împreună nu 

se luptă”.  Acestui motto îi  adăugăm un citat  aparținând câștigătoarei premiului Nobel pentru pace, 

baroana austriacă Berta von Suttner „Jos cu armele” și „sus paharele”. 

Dorim să invităm toți  confrații  la  acest  eveniment  care  va  fi  patronat,  alături  de Senat,  de 

Consulatul Serbiei. Consulatul Serbiei, care numără peste 200 de confrați, a fost întemeiat în anul 2006 

sub conducerea Proconsulului  dipl.  ing.  Aleksandar  Kojic,  care a fost  însărcinat  de către  Senat  cu 



conducerea  acestui  eveniment  marcant  din  poziția  de  director  al  Congresului  European  al  OEVE. 

Această primă manifestare stă sub motto-ul „Prietenia între toți confrații și promovarea acesteia”. 

Fie  să rămânem legați  peste  granițe  și  depărtări,  în  spiritul  devizei  noastre  și  al  motto-ului 

Senatului.

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Dragi confrați!   ---  dipl. ing. Aleksandar Kojic

Organizației locale a Ordinului European al Cavalerilor Vinului „Sfântul Gheorghe”, Consulatul 

Serbiei,  i-a  fost  încredințată  marea  onoare  de  a  organiza  Primul  Congres  European al  OEVE.  Vă 

invităm călduros să luați parte la acest congres, care se va desfășura în perioada 1-5 mai 2013 în țara 

noastră care, pe lângă ospitalitatea tradițională, oferă vinuri excelente, precum și mâncăruri care se pot 

găsi numai în Serbia. 

Serbia  face  parte  din  Peninsula  Balcanică  de  vest  și  platoul  panonic,  astfel  că  dispune  de 

condiții climatice potrivite pentru producția diferitelor vinuri la cea mai înaltă calitate. Am pregătit 

pentru dumneavoastră un program variat și deosebit. Facem tot ce putem ca dumneavoastră să vă puteți  

bucura de vinurile și specialitățile noastre locale într-un ambient natural deosebit.  Veți fi oaspeți în 

câteva orașe ca Subotica, Novi Sad, Niș și în parcul arheologic al orașului roman Viminacijum. 

Pe data de 8 mai ne întâlnim la minunatul castel din Hajdukov, de unde, după masa de prânz și 

degustarea de vinuri,  vom pleca în autocar spre Novi Sad, unde vor avea loc deschiderea festivă a 

congresului, o bogată cină și un program muzical și folcloric. Pe data de 9 mai ne vom deplasa cu 

autocarul la Niș, care va fi orașul gazdă al acestui congres și unde se va desfășura partea academică.  

Prin prezența noastră în acest oraș cu o bogată istorie și cultură vom îmbogăți aniversarea a 1700 de ani 

de la semnarea Edictului de la Milano. 

Pe  data  de  11  mai,  pe  parcursul  călătoriei  de  întoarcere,  vom vizita  complexul  arheologic 

Viminacijum unde, după ce vom trece în revistă descoperirile arheologice, ne vom bucura de un prânz 

cu mâncăruri gătite după rețete vechi romane. 

Congresul se va încheia pe data de 12 mai cu vizitarea orașului Subotica și a unei crame. 

Despre Dr. Josef Löffl

 Dr. Josef Löffl MA, a studiat științe antice și a fost promovat la Universitatea din Regensburg 

cu o lucrare despre expansiunea romană. Cercetările sale au fost premiate de elita bavareză. Domnia sa 

este expert pentru experimente istorice, astfel că a traversat Alpii în echipamentul legionarilor romani și 



a construit o școală de gladiatori. 

Edictul de la Milano

Edictul de la Milano, din anul 313, este un punct cheie al istoriei creștinismului și marchează 

totodată sfârșitul marii crize a Imperiului Roman din sec III . Prin această măsură, împăratul Constantin 

cel Mare a pus bazele libertății confesionale în Imperiul Roman și a promovat creștinismul ca religie 

mondială. Din acest motiv, acest eveniment, ale cărui urmări sunt vizibile până în ziua de astăzi, este 

privit și ca moment de trecere în perioada antică târzie. 

Novi Sad

Novi Sad, cu 200000 de locuitori, este al doilea oraș ca mărime după Belgrad. 

Evul Mediu

În perioada Evului Mediu târziu a fost construită Mânăstirea Ordinului Cistercienilor în acest 

comitat foarte populat al regatului ungar, astfel că a apărut localitatea ca oraș ecleziastic. În 1526 orașul 

a fost cucerit de turci. Domnia otomană, care a durat 150 de ani, a dus la pustiirea și depopularea zonei.  

Slavii tolerați de otomani au ocupat localitățile și au construit unele noi. Conform evidențelor otomane 

(Defter) în 1590 trăiau în Novi Sad 105 familii slave. 

Perioada monarhiei habsburgice

După înfrângerea otomanilor de către austriecii conduși de Prințul Eugen la Zenta (1697) și 

acordul de pace de la Karlowitz (1699), zona Batschka (printre altele) a fost cedată Austriei.  După 

apariția  edictului  imperial  de  repopulare  a  fost  plănuită  de  către  Curtea  de  la  Viena   repopularea 

imediată a zonei,  însă aceasta a fost  contramandată prin modificarea graniței  militare (Pantschowa, 

Timișoara  etc.)  În  1694  a  fost  stabilit  un  cap  de  pod  pe  malul  opus  al  Dunării  în  fortăreața 

Peterwardein, în jurul căreia a apărut o așezare numită la început Racka Varos (Ratzenstadt) și apoi  

Peterwardein.  Așezarea s-a  dezvoltat  pâna la  o  populație  de aproximativ  1000 de cetățeni  slavi  și 

constituie astăzi orașul vechi. În anii de început populația era formată predominant din sârbi, întrucât în 

interiorul fortăreței era permisă doar așezarea catolicilor. În 1716 otomanii au fost zdrobiți de Prințul 

Eugen în bătălia de la Peterwardein. 

Orașul liber Neoplanta

În data de 1 ianuarie 1748 împărăteasa Maria Tereza a acordat localității drepturi de Oraș Liber 

Imperial  și  a  denumit-o  Neoplanta  (latină),  Uj-Videgh  (maghiară),  Ney-Satz  (germană),  Novi  Sad 

(sârbă) și Mlada Loza (bulgară). Se pare că meșteșugarii și negustorii din oraș au cumpărat de la Maria 

Tereza drepturile de oraș liber pentru 80000 de forinți, întrucât doreau să fie cetățenii unei localități  



comerciale și nicidecum ai uneia militare. Novi Sad s-a dezvoltat apoi rapid ca un centru economic și  

cultural al sârbilor. În 1765 a fost înființat primul seminar ortodox. În parcul național Fruska Gora din 

vecinătate se află 17 mânăstiri ortodoxe sârbe. În 1810 a fost înființat primul gimnaziu sârbesc. Vuk 

Stefanovic Karadzic scria în 1817 că Novi Sad ar fi cel mai mare oraș sârbesc. În 1820 trăiau în Novi 

Sad 20000 de locuitori, dintre care o treime sârbi. Novi Sad a fost o bază a armatei imperiale austriece,  

aici  fiind  încartiruite  Batalionul  III  infanterie  al  Regimentului  20,  Batalionul  IV  infanterie  al 

Regimentului 6, precum și părți ale Regimentului 32 infanterie. La începutul secolului XX germanii 

reprezentau al treilea grup populațional ca mărime în Novi Sad, după maghiari și sârbi. 

După primul război mondial, regiunea Novi Sad a rămas sub dominația nou înființatului regat al 

sârbilor, croaților și slovenilor, care a luat din 1929 numele de regat al Iugoslaviei. 

Cultura și învățământul

Novi Sad este patria celei mai vechi instituții sârbe de cultură și știință, Matrica Srpska, fondată  

în 1826 la Budapesta și strămutată în 1864 la Novi Sad. 

Universitatea Novi Sad, cu filialele Subotica, Zrejanin și Sombor a fost fondată în 1960. Ea are 

astăzi 13 facultăți la care studiază circa 38000 de studenți. 

Teatrul Național Novi Sad a fost înființat în 1861. 

Oplenac

Oplenac este  un  munte  lângă  Topola,  pe  care  se  află  mausoleul  dinastiei  regale  sârbe 

Karadjordjevic. Principele Alexander Karadjordjevic a înființat aici primele domenii viticole, iar regele 

Peter I. Karadjordjevic a ctitorit biserica Sf. Gheorghe cu un complex memorial. 

Astăzi acest complex este alcătuit din biserica Sf. Gheorghe, mausoleul dinastiei,  podgoriile 

regale, biserica Karadjordje și statuia lui Karadjordje. 

Denumirea dealului vine de la cuvântul sârbesc oplena, care definește roțile din lemn ale unui 

car cu boi; acestea erau confecționate din lemn de stejar, stejarul fiind vegetația spontană a zonei. 

Biserica Sfântului Gheorghe

În 1903, Regele Peter I. Karadjordjevic a ales muntele Oplenac ca loc de ctitorie a bisericii Sf. 

Gheorghe.  Construcția  bisericii  a  început  la  1  mai  1910  și  a  fost  condusă  de  arhitectul  Kosta  J.  

Jovanovic. 

Lucrările au fost oprite pe durata războaielor balcanice și a primului război mondial, iar biserica 

a fost puternic afectată pe durata ocupației austriece din 1915. Biserica a fost terminată sub domnia 

urmașului  Regelui  Peter,  Regele  Alexandru  I.  și  este  construită  în  stil  neobizantin  cu  cinci  turle, 

îmbrăcată cu marmură albă și are 30 metri lungime și 27 metri înălțime.



Mozaicul

Se remarcă în interior 725 mozaicuri italiene (513 în naos, 212 în criptă). Suprafața acestor 

mozaicuri  totalizează  3500  m2 și  este  alcătuită  din  40  de  milioane  de  piese  în  15000  de  nuanțe. 

Mozaicurile sunt reproduceri după fresce medievale sârbești.

Cripta

Cripta este rezervată membrilor familiei Karadjordjievic. Ctitorii bisericii și fondatorii dinastiei 

sunt înmormântați în nava bisericii, în criptă găsindu-se în total 39 de sicrie. 

Nis

Antichitatea și evul mediu

Primele așezări datează din 6000-5000 î.e.n. În sec. III î.e.n. Celții au alungat triburile ilirice din 

regiunea Nis și au întemeiat așezarea Navissos, orașul Zânei. În anul 75 î.e.n orașul a fost cucerit de 

romani și redenumit Naissus; s-a dezvoltat ca una din cele mai importante fortărețe romane din Balcani. 

Drumul strategic Constantinopol – Singidunum (Belgrad), Via Militaris, trecea prin Naissus. Astăzi 

acest drum coincide cu fosta Europa 5 adică parte din E 75 și E 80. În anul 280 s-a născut la Naissus 

Constantin cel Mare, care a acordat drepturi creștinilor din Imperiul Roman. De asemenea Constantius 

III este un fiu al orașului. După 385 Naissus aparținea Bizanțului, iar în 580 s-au așezat aici primii  

slavi, care au dat orașului numele Nis. În anul 615 orașul a fost cucerit de slavi și avari și astfel s-a  

sfârșit domnia bizantină în valea Moravei. 

Bulgarii conduși de Hanul Krum au cucerit Nis în anul 809, însă acesta a revenit sub dominație 

bizantină în 1018. Primul domnitor sârb, Stefan Nemanja a intrat în stăpânirea orașului în 1185 și l-a 

transformat în capitală. Aici l-a primit în 1189 pe Împăratul Friedrich Barbarossa în drumul acestuia 

spre sud pe Via Militaris. În 1190 Nis a reintrat  sub dominatia Bizanțului,  ca în 1205 să redevină 

sârbesc, iar în 1208 bulgăresc. În anii care au urmat orașul a avut pe rând stăpânitori bulgari și sârbi. 

Dominația otomană

În anul 1385 otomanii au cucerit Nis pentru prima dată. Domnitorul sârb Stefan Lazarevic a 

reușit  să preia controlul orașului, însă odată cu cucerirea definitivă a Serbiei de către turci în anul1459,  

acesta a rămas sub dominație otomană până în 1878. Localitatea a fost în această perioadă unul din cele 

mai  importante  orașe  din  așa  numita  Turcie  europeană.  Nis  a  fost  reședința  unui  pașă  și  centru 

administrativ al provinciei Nis (vilayet). Turcii au construit fortăreața actuală care este un exemplu de 

arhitectură militară otomană. Aici  are  loc,  printre alte  acțiuni  culturale,  Festivalul  anual E-Fortress 

(cultură,  arhitectură,  muzică).  În 1878 Nis a fost  ocupat de armata sârbă și  a revenit  Principatului 

Independent Sârb după Congresul de la Berlin. Orașul a fost cucerit de armatele bulgare în timpul 



războiului bulgaro-sârb din 1885-1886, precum și în Razboaiele Mondiale I și II. Astăzi Nis este al 

treilea oraș ca mărime din Serbia, având 180000 de locuitori. 

Viminacijum

Viminacijum (Viminacium în latină) este un sit arheologic în vecinătatea vechiului Kostolac, la 

12 km. de Pojarevac.  Tabăra militară și  orașul datează de la începutul secolului al  VII-lea fiind și 

capitala provinciei romane Moesia Superior (cea mai mare parte a Serbiei, Macedonia de Nord și o 

parte din Bulgaria de Nord-Vest). Sub domnia Împăratului Hadrian comunitatea a dobândit un grad mai 

mare de autonomie care includea existența unei guvernări locale, devenind sub domnia lui Gordian al  

III-lea colonie romană, cu drept de a bate monedă, ceea ce reprezintă cel mai înalt status care putea fi 

dobândit sub administrația romană. În anul 211, Împăratul Septimius Severus îi comunica fiului său 

Caracalla că orașul are zeci de mii de locuitori, iar garnizoana numără 6000 de soldați. În secolul IV a  

fost reședință episcopală, dobândind apoi statusul de metropolă. Prima atestare documentară datează 

din anul 343. După invazia barbarilor (huni și avari) conduși de Attila, în 441, orașul a fost distrus, 

fiind reconstruit în 535 ca fortăreață militară de frontieră sub domnia Împăratului Justinian. 

Subotica

Este al doilea oraș ca mărime din Voievodina. Numele locului s-a schimbat în decursul istoriei 

de peste 200 de ori. Multe din clădiri sunt construite în stilul Art Nouveau, ceea ce face orașul Subotica 

unic în Serbia. Deși Subotica nu este un oraș universitar, există aici multe facultăți și colegii renumite. 

Palic

Se află la 8 km. de Subotica și este cunoscut pentru Festivalul European de Film, care are loc 

aici în fiecare an. Mulți turiști vizitează zona pentru Lacul Palic, parc național. 

Wine Palace Hajdukovo

Fondat în 2001 ca afacere de familie, specializată în turim viticol, struguri și vin. Hotelul oferă 

oaspeților  posibilitatea de a degusta  vinuri  alese,  mâncăruri  tradiționale  din Voievodina,  precum și 

bucătărie internațională. Hotelul este așezat între dealurile cu vie, departe de drumuri intens circulate, 

într-o zonă cu vegetație bogată. 



PROGRAMUL A

Miercuri 8.05.

13.00 Întâlnirea delegațiilor și participanților la congres la Wine Palace în Hajdukovo, unde este

planificat un prânz ușor. Oaspeții își pot parca autoturismele la hotelul Vinski Dvor, iar de acolo

se pleacă în autocar spre hotel Park Novi Sad pentru masa de prânz și cazare.

18.00 Întâlnire în sala de festivități a hotelului. Deschiderea festivă a congresului. Cină cu

muzică și program folcloric și anunțul oficial al câștigătorilor concursului de rose.

23.00 Stingerea

Joi 9.05

07.00-08.00 Mic dejun

08.00-09.00 Check out și plecare cu autocarul la Nis

11.00-13.00 Vizită la Topola, Centrul memorial Oplenac, muzeul Regelui Petar I și a

pivnițelor regale din 930 cu degustare de vinuri

13.30-15.00 Prânz în restaurant tradițional în satul Vrbica lângă Arandelovac

15.30 Plecare spre Nis

18.00 Sosirea la hotel în Nis

19.00-23.00 Program convenit cu orașul Nis

Vineri 10.05

07.00-08.00 Mic dejun

09.00-12.00 Partea academică a congresului, în sala festivă. Sala este pusă la dispoziție de

Primăria orașului Nis. 

Discurs de deschidere al domnului Dr. Zoran Persic, Primar al Orașului Nis și al Consului I al

OEVE, Alfred Rakoci Tombor Tinterra. 

Prezentare: partea I – Semnificația Edictului de la Milano din anul 313. (Dr. Josef Löffel,

Profesor de Istorie Antică la Universitatea Regensburg) – durată 45 minute. 

Partea a II-a – Viticultura în Serbia din antichitate până astăzi (ing. Darko Jaksic, consilier în

Ministerul Agriculturii)

Pauză: cafea și gustări

Partea a III-a – Discurs de încheiere al Primului Consul

Degustare de vinuri. 

12.00-13.00 Procesiune prin centrul orasului Nis. Gazdele vor pune la dispoziție o fanfară care

va cânta în piața centrală. 

13.00-14.00 Prânz



15.00-18.00 Vizitarea monumentelor istorice ale orașului, Cele Kula și a parcului arheologic  

Medijana. 

19.00-23.00 Cina festivă; distribuire certificate și cadouri.

Sâmbătă 11.05

07.00-08.30 Mic dejun și check out

09.00 Plecare cu autocarul

11.30-14.00 Vizită la Viminacijum, prânz roman și degustare de vinuri

16.00-17.00 Vizită la crama Mackov Podrum, Irig și degustare

18.00 Sosire la hotel în Novi Sad

19.00 Cina (Petrovaradinska Trdava, Ribarsko Ostrvom Salas 137)

Duminică 12.05

07.00-08.30 Mic dejun, check out și plecare spre Subotica

10.00-12.00 Vizită la crama Zvonko Bogdan în Palic

12.00-14.00 Vizită la crama Dionis

14.00-16.00 Prânz la domeniul Vinskom Dvoru – Hajdukovo (gulaș și paste), vin de la crama

Huppert. După prânz, finalul congresului.

Program auxiliar – vânătoare la țap. Doritorii se pot înscrie la Consulatul Serbiei:

                  office@evvs.org.

PROGRAMUL B

Joi 9.05

17.00 Sosire la Nis și cazare

19.00-23.00 Program convenit cu orașul Nis

Vineri 10.05

07.00-08.30 Mic dejun

09.00-12.00 Partea academică a congresului, în sala festivă. Sala este pusă la dispoziție de

 Primăria orașului Nis. 

Discurs de deschidere al domnului Dr. Zoran Persic, Primar al Orașului Nis și al Consului I al

OEVE, Alfred Rakoci Tombor Tinterra. 

Prezentare: partea I – Semnificația Edictului de la Milano din anul 313. (Dr. Josef Löffel,

Profesor de Istorie Antică la Universitatea Regensburg) – durată 45 minute. 

Partea a II-a – Viticultura în Serbia din antichitate până astăzi (ing. Darko Jaksic, consilier în

Ministerul Agriculturii)

mailto:office@evvs.org


Pauză: cafea și gustări

Partea a III-a – Discurs de încheiere al Primului Consul

Degustare de vinuri. 

12.00-13.00 Procesiune prin centrul orasului Nis. Gazdele vor pune la dispoziție o fanfară care

va cânta în piața centrală. 

13.00-14.00 Prânz

15.00-18.00 Vizitarea monumentelor istorice ale orașului, Cele Kula și a parcului arheologic

Medijana. 

19.00-23.00 Cina festivă; distribuire certificate și cadouri.

Sâmbătă 11.05

07.00-08.30 Mic dejun și check out

Primul congres al OEVE, care are loc între 01.05.2013 – 05.05.2013, exact în anul în care se 

aniversează 1700 de ani de la semnarea Edictului de la Milano între cei doi împărați romani, Constantin 

și Licinije. Punctul culminant al acestei aniversări va avea loc la Nis, locul de naștere al Împăratului 

Constantin cel Mare. Ordinul nostru va lua parte activ la aceste manifestări,  la invitația Primarului 

orașului Nis, Dr. Zoran Perisic, prin organizarea primului Congres al OEVE. Sunt așteptate delegații 

din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria,  Croația, Macedonia,  Muntenegru,  România,  Slovacia, 

Slovenia, Ungaria, aproximându-se un număr de 100 – 150 de participanți. 

Anumite elemente ale programului se pot modifica, în funcție de situație. 

ȚINUTA: 

Confrații: costum închis, cravată, colan, mantie, beretă.

Doamnele:  ținută  festivă  albastru  închis,  colan,  șal,  capă.  Ținuta  festivă  va  fi  potrivită 

evenimentului. 

Înscrieri și informații:

EVVS Novi Sad

(dl. Alexander Kojic, Proconsul)

email: office@evvs.org

Paje Markovic 8 – RS 21000 Novi Sad

tel: +38121 447744

mob: +38163501749

www.evvs.org

http://www.evvs.org/
mailto:office@evvs.org


PREȚURI PARTICIPARE

Program A

Până la 31.01.2013 – 650 EURO / persoană

 28.02.2013 – 700 EURO / persoană

 01.04.2013 – 750 EURO / persoană

După    01.04.2013 – 800 EURO / persoană

Supliment cameră single: 100 EURO

Program B

Până la 31.01.2013 – 240 EURO / persoană

 28.02.2013 – 290 EURO / persoană

 01.04.2013 – 320 EURO / persoană

După    01.04.2013 – 350 EURO / persoană

Supliment cameră single: 40 EURO

Stornarea participării  și  restituirea sumei se supun unui comision de 30% și se pot  face cu 

minim 30 de zile înaintea evenimentului. 

      


