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Somborski Bajski 
sokak jedna je od 

najstarijih i najpoznati-
jih gradskih ulica. Ovim 
imenom nekada je nazi-
van i deo glavne ulice, 
od Svetođurđevske cr-
kve do šanca (Venca), 
na koji se, u istom prav-
cu, nastavljao put prema 
Baji. Krajem XIX veka, 
ulica je nazvana imenom 
Rakoci Ferenca, između 
dva svetska rata nosila je 
ime kralja Petra I, posle 
Drugog svetskog rata Žarka Zre-
njanina, a zatim je nazvana Voj-
vođanskom. Zbog značaja koji je 
ulica dobila izgradnjom pruge i 
železničke stanice (1869), Baj-
ski sokak je od 1873. god. pred-
stavljao prvu somborsku ulicu sa 
popločanim kolovozom. Godine 
1902. asfaltiran je i trotoar sa obe 
strane ulice. Prema podacima iz 
1902. god. dužina ulice iznosila je 
913 metara, a širina kolovoza 5,67 
metara. Sačuvan je i opis Bajskog 
puta iz pera novinara zagrebačkog 
„Srbobrana” Manojla Đorđevića, 
koji 1885. god. piše kako su duž 
ove ulice posađena drva koja či-

ne krasnu hladovinu, a da su se 
ispred kuća, koje mahom imaju 
bašte, nalazile klupe za večernja 
prijateljska ćaskanja suseda, pa no-
vinar kaže da zavidi Somborcima 
na tom lepom običaju. Bajski so-
kak je ušao i u poznatu tamburaš-
ku pesmu o ženidbi pesnika Laze 
Kostića („Kad se ženi Kostić La-
ka”), a jedna od strofa ove šaljive 
pesme peva: Bajski sokak pun je 
graje, / Birgermajster ručak daje. 
Za razliku od većine drugih ulica 
ili puteva, koji su vodili u pravcu 
okolnih naselja, Bajski sokak je 
predstavljao pravu gospodsku uli-
cu, sa velikim brojem lepih prize-

mnih zdanja, sagrađenih u različi-
tim stilovima, a svoj raskošan arhi-
tektonski lik ulica je dobila tokom 
druge polovine XIX i s početka XX 
veka. Ranije su duž ulice bili po-
sađeni platani i jasenovi, koji su, 
početkom XX veka (1903), pose-
čeni kako bi bili posađeni bođoši 
u dvostrukim drvoredima. Bođo-
ši danas natkrivaju čitavu dužinu 
ulice čineći zeleni tunel. Tokom 
1925. god. duž Bajskog puta po-
sađeno je, u špaliru, oko hiljadu 
žbunovih sadnica. Na kraju ulice 
nekada se nalazio „Jelinjak”, sa 
velikim brojem četinara.

 Milan Stepanović

 Bajski sokak prvih godina XX veka

BAJSKI SOKAK

Сваки Сомборац попије про-
сечно 50 литара вина и ракије у 
току године, не рачунајући пиво, 
ликере, вињаке и друга пића. Пре-
ма ценама од пре две године, сва-
ки становник сомборске општине  
утрошио је на вино и ракију 30 
хиљада старих динара, отуђивши 
од себе 7,5 одсто националног 
дохотка. У нашој општини вино 
капље са 3,85 милиона чокота у  
сливу површине 500 хектара. Пре 
две године произведено је 2.614 
тона грожђа, а само 324 тоне от-
ишло је на пијачне тезге.

ПАНАМСКИ 
КАНАЛ

Код Чичова завршена је 
изградња преводнице са окрет-
ницом за бродове и шлепове. Пре-
водница која је, осим новосадске, 
највећи и најсавременији објекат 
ове врсте хидросистема Дунав-
Тиса-Дунав, грађена је три го-
дине. Она омогућава бродовима 
и шлеповима носивости до 1.000 
тона да прелазе из Старог бачког 
канала у нови канал ДТД, и об-
рнуто. Преводница функциони-
ше слично као чувени Панамски 
канал. Бродови бивају дизани и 
спуштани у висини разлике ни-
воа канала.

„СОМБОРСКЕ” 
УБРЗАВАЈУ

Штампарија „Просвета” је у 
последњих пет месеци инвести-
рала 18 милиона старих динара 
у набавку основних средстава. 
Реч је о набавци аутоматског 
ножа за сечење хартије, који 
стаје три милиона, и брзотисне 
штампарске машине у вредно-
сти од 15 милиона. Машина је 
потпуно аутоматизована и први 
је примерак те врсте машине у 
нашој земљи. Она ће штампање 
„Сомборских новина” завршити 
за десет, уместо за 23 сата коли-
ко сада траје штампање листа на 
машини старој сто година.

„ПИЈАНЕ” 
БРОЈКЕ

10. jун 1966,
 број 625

“Procvetala” somborska Železnička stanica
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Medicinska sestra tehničar, odeljenski starešina Vladimir Rakinić

Veterinarski tehničar, odeljenski starešina Jasmina Šolaja-Radenković

Odeljenski starešina Anđela Jeremić

Pripremila: Tamara Stojković

Poslovni administrator, odeljenjski starešina

MATURANTI Generacija 
2015/16.
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Srednja poljoprivredno - prehram-
bena škola ove godine slavi se-

damdeset godina postojanja i rada, a za 
to vreme se razvila u savremenu obra-
zovnu ustanovu, čiji učenici stiču veoma 
tražena znanja. U ovoj školi obrazuju se 
kadrovi za poljoprivrednu, veterinarsku 
i prehrambenu struku u trogodišnjem i 
četvorogodišnjem trajanju.

Tokom ove godine mnogo toga je 
obnovljeno u školi, nabavljene su ma-
šine i oprema za sve tri oblasti za koje 
se učenici obrazuju, a internet je dostu-
pan u svim učionicama u školi, pa čak i 
na školskoj ekonomiji. Upravo to omo-
gućava savremenu nastavu, pa su uče-
nici ove škole nakon mature spremni 
za rad sa najnovijim tehnologijama u 
poljoprivredi, prehrambenoj industri-
ji i veterini.

Školska ekonomija je prava mala far-
ma. Učenici veterinarske struke životi-
nje ne gledaju samo na slikama, jer se 
tu nalaze štale sa konjima i govedima, 
a bave se i uzgojem svinja i ovaca. Đaci 
kojima je primarna poljoprivreda, svoja 
znanja proširuju u plastenicima, stakle-
nicima, voćnjacima i njivama, naime 
Srednja poljoprivredno - prehrambena 
škola raspolaže sa 200 hektara zemljišta 
i sopstvenom mehanizacijom.

Posebna prednost ove srednje škole je 
stipendiranje najboljih učenika. Učeni-
ci Srednje poljoprivredno - prehrambe-
ne škole Sombor učestvuju u Programu 
„Fond za budućnost” kompanije „DEL-
TA” koji traje dve godine i obuhvata: 
mesečnu stipendiju u iznosu 10.000 di-
nara, teorijsku poslovnu obuku i struč-
nu praksu koju obavljaju na imanjima 
„Delta Agrara” u Apatinu. Po završetku 
programa stipendisti će imati i moguć-
nost zaposlenja u „Delta Agraru”. Na 
imanju se pored ratarske proizvodnje i 
tova junadi, uzgaja i šaran u prirodnom 
ribnjaku veličine 550 hektara. Praksa 
stipendista obuhvata tehnologiju i uz-
goj ribe, ishranu i zdravstvenu zaštitu 
junadi, zaštitu bilja i tehnologiju povr-
tarske proizvodnje.

Znanje stručnjaka iz „Delta Agrara” 
na ovaj način prenosiće se na učenike i 
buduće mlade poljoprivrednike, sa ciljem 
da oni u budućnosti unapređuju standarde 
poslovanja u ovoj oblasti, a sebi obez-
bede perspektivnu budućnost.

SREDNJA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENA ŠKOLA

SAVREMENA NASTAVA - SAVREMENO ZNANJE

Maturanti školu napuštaju u dobrom raspoloženju i potkovani znanjem

Znanje se stiče na savremenoj mehanizaciji Polaganje mature u voćnjaku škole

O biljnoj proizvodnji uči se i u plastenicima

Veterinarski tehničari uče da leče i konje

Školska ekonomija ima i svoju govedarsku farmu

Praksa na imanju Delta Agrara


