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ZENTA FÖLDRAJZA

A város helyzete
és a keletkezésére ható földrajzi tényez ők
Zenta, az ország és Vajdaság északi, Dócskának
északkeleti részén a Tisza jobb partján fekszik. A város
központi része, az északi szélesség 45 0 56 és a keleti
hosszúság 20 ° 5' metsz őpontjában van 85 méter tengerszint
feletti шagassógban, tehát úgyszólván pontosan egyenl ő tá
volságra az Еgyenlitötöl és az Északi-sarktól.
Helyzete kedvez őnek mondható, mert elég jelent ős viza és száг szf ő ldi útvonalak k'resztezésében terül
el. ezek közül az útvonalak közül a kelet - nyugati irányún a két világháború között jelent ős nemzetközi vasúti
forgalom bonyolódott le.A tiszahidnak 1941-ben történt
felrobbantásával ez a forgalom más irányba terel ődött, de
az új vasúti és közúti híd megépitésével, remélhetöleg, г 6
videsen iámét Zentán át közlekednek a Romániából Dé l- é s
Nyugat-Európába tartó vonatok. Ugyanigy remény van arra
is, hogy a kedvez ő átkelési lehet ő ség miatt itt vezet át
az az autóút is, amely Itiomániából Kikindán, Zentón,Szabad
kán, Zomboron és Zszéken át az ország nyugati részeibe,és
azon túl Nyugat-Európába vezet. Persze ezt a kedvez ő hely
zetét egyel őre els ő sorban a belf öldi forgalomban hasznositja, mert a hid megépitése óta a Dél- és Észak-Bánát is
Zentán át kapcsolódik Pácska északi, valamint az ország
nyugati részeihez. A város helyzete, ha országos viszonylatban nem is a legkevezöbb (periferikus fekvése miatt)
mégis jclentös, mert fontos átkel őhelyen épült, amelyen é
lénk forgalom bonyolódik le. A hid, vagyis az átkelési le
hetöség tehát dönt ő jelentöségii a város életében, illetve
helyzete fontosságának megitélésében. Tulajüonk бppén ennek az átkelési lehet ő ségnek, amelyet bizonyos természeti
tényez ők tettek lehet ő vé, köszönheti keletkezését és f elvirágzását is a város.
Ј•

Szabályozása elött a Tisza a várost6l északra
és délre is kanyarogva , nagy á rterületeken folyt e térség
legalacsonyabb részein, az úgynevezett alluviális lapályo
kin. E mocsaras területekbe , mintegy félszigetként nyúlt
be a Telecskai dombokt б l az a löszböl felépült szinlö, amely egészen a Tisza medréig húzodott több méterrel a kör
nyezö térség felett . Ezt a szinlöt a Tisza soha sem öntöt
te el,igy ezen mindig meg lehetett közeliteni a Tiszát,il
letve azon keresztül a bánáti részeket . Tehát e szükebb
térség domborzatának kialakulása következtében keletkе zétt
az átkelésre alkalmas hely és ezen létesült az els ő település. Hogy ez a természeti tényez ő mennyire volt font б s
a város keletkezésében és életében kitünik abb ~ l is, hogy
bár Zentát többször lerombolták (tatárok, törökök) mindig
újra épült, s ő t: mondhatjuk mindig nagyobb lett, mint azel ő tt volt. ,~ ia..a Tisza töltések Кözé szoritva, aránylag e
lég keskeny sávön folyik dél felé. М égközel-itéS е és a rágj,

ta val đ tkel б s'j đval több helyen történik, mint azel ő tt,.
termászctadta kedvez ő átkelési lehet őségek azonban még ma
is éreztetifc hatásuКat és a korszerű közlekedés útvonalai
is ezek felé irányulnak.
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Zenta 's környéke domborzatának
nyugat-keleti irányu keresztmetszete.
Ha a város nelyzetéröl besz б lünk természetesen
nem hagyhatjuk figyelmen kivül a Tisz б t, vagyis a város

tiszaparti helyzetét sem. A Tisza a város életében mindig
jelent ő s tényez ő volt és a város fokozatos f е jlödésével
tiszaparti helyzet бnek el őnyeit mind jobban hasznositja
is. Bár a halászatnak, mint gazdasági ágnak jelent ő sége
csökken, nagy lehet ő ségek rejlenek a vi.zi ѕ zállitás alaposabb kihasználásában, valamint a város idegenf orgalmá4

.

nak növel Lesében. Ez utóbbinak Sellenditésében a Tisza a
fő vonzóer ő , mert a hatalmas tiszakanyarulatok, ér*éri fü
zes-eгdök, az elha;_.•,y ott mederszakaszok és a parti homok
dühék na јszeгii i гá ј dulási és fürdési lehet ő ségeket ny űj
tónak.

Az

utcahálózat vázlatos rajza.

-E -

Zenta város területe és környékének földtani és talajtani
kialakulása és összetétele
A város területének és környékének földtani és
talajtani kialakulása természetesen szorosan összefügg a
Pannon-medence déli részének földtani kialakulásával. A
Pannon-medencét több milli б éven át tenger borította és
ebböl a tengerböl több száz méter vastag homok és agyag
rakбdott a medence aljára. Ez az úgynevezett Pannon-tenger, amely a harmadkor végén bekövetkezett kéregmozgások
következtében tóvá alakult,mintegy 1 milli б évvel ezel ő tt
a Vaskapu-szoroson át lefolyt, igy ez a terület szárazulattá vált. Ezután a domborzati kép kialakulásában a külső erők jutottak nagyobb szerephez. Negyedkornak nevezziik
már ezt az id ő szakot, amikor a folyб víz és a szél felszin
alakit б Munkájának következtében kialakulnak az Alföld
domborzati formái; a lösztáblák és szinlök, a fut бhomok
és az alluviális lapályok vagy árterek.
A.lösz a szél által szállitott poranyagb б l keletkezett és ahol árvizmentes térszinekre került a ffúves
növényzet megkötötte és lassan felgyülemlett. ( A löszt
szép sárga szine miatt többen sárgaföldnek is nevezik.)
Igy keletkeztek a lösztáblák vagy hátságok, amelyen a város nyugati határa (Fels őhegy, Tornyos, Kevi stb.) feksze
nek, de egy lösz szinl a terül el maga a város is, amely
az előbb emlitett tábláb б l nyúlik a Tiszáig.
Fut бhomokos területek nincsenek a város és környékének területén, viszont nagy területek; (Népkert,Nagy
és Kisrét, Pána, Кeres иΡ tes stb.) a Tisza által létesitett
ártéren fekszenek. Természetesen a szelek ide is lerakták
a port, de nem gyülemlett fel, mert a Tisza azt lehordta.
Ezek a legalacsonyabban fekvő részek, de ma mar mentesek
a Tisza kiöntéseitő l és gazdaságilag hasznositott terüle1.

tik. Tehát a város és környéke három domborzati egységen
terül el maga a város és déli határa egy lösz szinlön,
nyugati határa lösz táblán, rig az északi hátára folyami
ártéren. Ezeken a különf éle domborzati formákon természetesen különféle talaj létesült.
A mellékelt talajtani térképen jól látható,hogy
a város nyugati határában, a löszhátságot barna mezös б gi
talaj bontja Ez a 60
100 cm vastagságú nagy humusztartalmú talaj termékeny és alapját képezi e terület legfontosabb gazdasági ágának a mez őgazdaságnak. Ugyanilyen
talaj borítja a vrostál délre az adai hat3rig, na gjáb6l
a vasút és a Tisza közt elterül ő részt is.
Az úgynevezett Orompart tövében kilúgozott szi
y бge messze
kis talaj van túlsúlyban, amelynek terméke лу
elmarad az el őbbi mögött és sok helyen csak alacsony fü
nő rajta.
Az Orompart és az adai országút és a vasút között fekete kilúgozott rétifölde találunk, amely elég nagy
humusz tartalma miatt a jól term ő talajok közé sorolható.
A várostál északra a folyami rt бren az úgynevezett öntéstalajok különböz ő formáit találjuk. Ezek a ta
lajformák a Tisza egykori árterületén keletkeztek. Az egyes elöntések idején ugyanis a folyó újabb és újabb г éte
geket halmozott egymásra, melyeknek kémiai, biológiai és
fizikai tulajdonságai sokszor eltér ő ek voltak 1tilivel ezek_
nek a talajformáknak a mésztartalma kevés, közös néven sa
vanyú öntéstalajnak nevezzük őket Ezek közül a Kis- és
Nagyrét legnagyobb részén fekete réti úgynevezett szurok
f'dldet találónk Рбna Keresztes, Budzsák é s вб tka talaját pedig iszapos- és öntéshomok képezi.
Ezek a talajok nem termékenyek, mert szerkezetük rossz tömör A lakosság azonban nehéz munkával az idő k folyamán e talaj nagy részét morzsalékossá a levegő
és víz számára járható szerkezetüvé alakitotta,istálót гбgyázással és helyes növényforgóval termékennyé tette. T 1a
ezek a területék a város f ő gyümölcs- és f ő zelékféle ter:
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mő területei•
це g kell még emlitenünk, hogy a Ttagy гб tben, Ki-
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ZENTA TALAJTA&I TÉRKÉPE

1. Lász alapon fekete föld
5. Elpusztult fekete föld

11. Kevert fekete és
réti fekete föld
14. мez ő ségi fekete föld
20. Sav зnyú és szikes mez б -segi fekete f31d
24. Réti fekete föld
Szikes talaj

Szikesedó talaj
3 7 . КUlönféle öntéstalaj
40. Alluviális hordalék

resztestöl északnyugatrom egy elég nagy területen jelentke
zik a szikes talaj is, ami e уyébként, mint már emlitettük
az Orompart vonulatának talaja. Ez a talajszlkesedés annak a.következménys, hogy az ut бbbi évtizedik folyamán a
lassan mozgб , vagy éppen 6 116 talajvízben sok s б halmozóđott fel, többnyire sziksó, Tavasszal aztan a felszínig e
elkedö talajvíz oldott állapotban felhozta ezeket a sdkat. Nyáron a viz elpárolgott és a szikasó a szinen, vagy
a talaj termöré:egében maradt. A leszivárgó csapadékvíz a
sok hatásara a taia,irészecskéket tömörítette, a hézagok
így eltöіnödtek és a viz számára átjárhatatl а nná váltak.Az
ilyenfajta elszikesedés megszünteti, vagy erösen leszorit
ja a talaj termő képességét. Terrііб szetesen a korszerit talajtan mб r megtalálta a mб dot a szikes talajok term ővé té
telére és ilyen irányú munk б latok itt is folyamatban vannak.
Latjuk tehát, hogy a varos és környékének talaja nagyr б szt kedvez ő összetételü és már kezdett ő l fogva
termékeny és ennek kapcsáи lett a város gazdasági életében a mezögazdasag a f ő foglalkozasi ágy.

A határ térképe.

A város és környékének éghajlata é s vfzrajza
A város és környékének éghajlata szárazföldi,
vagy ahogy ájabban nevezik Pannon-éghajlat. Ez azt jelenti, hogy a város nyara meleg é s rendszerint aszályos, a
tél pedig kemény é s fagyos , tehát az évi hömérsékleti ingadozás nagy. A legtöbb csapadék nyár elején esik, különben a csapadék képz ő dése igen szeszélyes, többhetes aszályok is el őfordulnák. A szeles napok száma elég nagy, de
a szél erőssége csak ritkán éri el a vihar er ő sségét.
A város területér ő l 1904. március 1-tö1 vannak
rendszeres időjárási és vizállási feljegyzések. Ezek alap
јбn megállapitható, hogy az évi icözéphömérsékl еt 11 0 ° , a
legmelegebb hónap a jálius, amelynek középh őmérséklete 21
22 fok, a leghidegebb pedig a január, a іл elynek.középhömér
séklete 0 és -3 C ° között szokott ingadozni. Természetesen a h бnapokbán a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb
hőmérsékletek az el őbb emlitett középértékeknél j бval magasabbak, illetve alacsonyabbak. Az elmult hatvan év alatt a legmagasabb h őmérsékletet 1925. augusztus 26-án
mérték a városban 39,5 0 ° , mig a leghidegebb 1942. január
23-án és 24-én volt, -29 fok. E széls ő séges h őmérsékleti
értékek alapján az évi h őmérsékleti ingadozás eléri majd
a і ~ etvén fokot, ami természetesen nagy, még akkor is, ha
az átlagos évi 60 fokos ingadozást veszzük . Hogy . mennyire
változ б tud lenni a város h őmérséklete még az egyes hónapokban is, az alábbi táblázat mutatja, ahol az 1962. 6v egyes h бnapjainak legmagasabb és legalacsonyabb hö іаérsékle
ti értékeit tüntettük fel.

•

10.

Maximális
höm.

Minimális
höm.

Közép
höm.

Január
Február
Március
Aprilís

10,9°
8,4°
15,6 °
27,60

- 6,5°
-11,2 °
-10 : 5°
- 0,3 0

0,6°
- 0,4°
1,7 °
12,6°

Mб jus

2 9,9°

- 0,4°

16,6 °

35,7 °
35,4°

3,5°

18,4°
19,8°
22,7 0
16,6°

H ó n a p

Junius
Julius
Augusztus
Szeptember

33,3 °

6,70
8,1°
3,9°

Okt бber

26,7 °

- 0,5 °

11,6 °

November

20,1°

- 2,5 0.

6,7 °

December

9,2 °

10,0 °

- 1,6 °

35,2 °

Tehát az egyes h бnapokban átlagosan majd 25 fi kos hőmérséklet ingadozás volt, s ő t juniusban elérte a
32,2 fokot is. Az ilyen hömérsékleti viszonyok terméšzete
sen nem mondhat бk kedvezönek,föleg ha figyelembe vesszük,
hogy sokszor •a napi hömérsékleti ingadozás is nagy, eléri a 15 - 20 fokot is.
Napsütésben a város és környéke gazdag és az évi napsütéses бrákat tekintve jóval az országos átlag felett van. A sok évi megfigyelések alapján átlagosan 2226
á napsütéses órák száma. Ez a körülmény igen kedvez ő a nő
vényteгmesztésre, különösen a gyümölcsterm г sztésre, de je
lentös egészségügyí és idegenforgalmi szempontb б l is. A
napsütéses бrák száma legnagyobb augusztusban, a legkisebb pedig decemberben és januárban.
A csapadék évi átlaga 560 mm, ez a csapadékmeny
nyiség azonban évről évre erő sen változhat. Vannak aszályos esztendők, amikor 2-3 évig az átlagnál j бval kevesebb aze es ő , és vannak er ő sen csapadékos esztend ők, amikor a kelleténél több csapadék esik. Mindent összevetve
nem túl sok a csapadék, de a földmüveléshez elegend ő , ha
a h бnapok szerinti megoszl б sa a sok évi átlag szerint van.
Legtöbb csapadék májusban esik, átlag 70 mm, mig a legkevesebb okt бberben 30 mm. Amint már az el őbb einlitettük a

1 953.

1954.

1955.

1 956.

1957.

1958.

1959.

1960.

1961.

1962.

tisszesen

I

42,3

36,5

54,0

49,4

19,6

47,0

55,3

74,5

11,4

27,4

417,4

II

57,0

45,4

116,6

63,1

34,6

40,7

2,8

75,1

28,6

67,1

531,0

III

16,9

51,7

36,5

29,7

4,8

77,4

42,3

22,5

2,9

117,4

396,5

IV

38,4

45,6

58,0

36,4

24,7

77,9

61,1

41,8

43,3

38,8

436,0

V

65,5

100,1

30,6

121,4

148,0

13,3

59,8

44,6

80,9

27,8

692,0

VI

10,4

1 51,5

33, 4

79, 4

29,4

63,1

48,2

23,4

48,3

23,3

VII

38,2

18,6

1 39,7

75,5

91,0

7,5

112,0

45,3

47,2

61,2

636,2

VIII

31,7

80,1

123,4

39,9

23,2

55,8

55, 1

19,3

16,6

5,9

451,0

IX

27,0

16,5

68,0

8,9

40,8

22,4

36,4

61,6

0,5

32,0

314,1

X

5,5

43,5

67,3

12,7

43,6

41,7

1,8

84,1

0,9

2,0

303,1

XI

16,2

28,3

46,2

96,0

15,7

48,6

62,6

76,2

59,7

66,7

516,2

XII

23,9

25,2

69,2

58,3

33,3

33,7

59,8

81,2

57,8

34,6

477,0

nssz.-373,0

634,0

842,9

6 7 0 ,7

508,7

529,1

597,2

649, 6

398 , 1

594,2

Hdnap

A csapadékeloszlás táblázata

,

510,4

csapadék eloszlása mind az egyes éveket, mind pi4_i az
gfes hónapokat illet ő en nagyon aszesžélyes, ami á iaell(-kelt táblázatb6l is kit űnik.
Latjuk tehát, hogy az 1 953 - 1962-es tízéves idő szakban 1955 -ben volt a legtöbb csapadék, 842,9 mm, rig
1953-ban csak 373 mm esett, tehát az el őbbinek még a fele
sem.Ugyanígy óriási a különbség e tizéves idő szak legnedvesebb és legszárazabb hónapja között is. 1951. juniusában 151,5 mm csapadék esett, rig 1961.szepterberében mind
össze 0,5 mm hullótt. A legtöbb napi csapadék ebben az idő szakban 62,5 mm volt. A csapadékod napok száma 120-130,
ebb ő l 13-24 havas nap. Itt emlitjük щe, hogy a csapadé-.
kik 13 szazal'ka hd. alakjátan esik.
A levegő nedvességta г talmдΡ átlagosan 70 százalék, ami kedveztek mindhat б . A téli hónapokban a levegtS
nedvességtarta7.mа nagyobb, ilyenkor 80 - 90 százalék, rig a
nyári hónapokban m.in ~iöss ~ e 50-60 százal4kra csökken.
A felhetet iiletöen a sokévi б tlag 5/10, ami
annyiit jelent, hogy a város és környéke felett az égbolt
felét az év ftэ],yauán f е lhök boritják. Az alábbi táblázat
ban példaképen bb ~üцtatjuk az 1962. év egyes h бnanjaiban
hány derült és talje зsn felhős nap volt. A táblázatban
az els ő szám a 0--1, a második pedig a 9--1v a felhötalenrót
jelzi.
T á b 1 á z a t:

~
•

г.
0 -10

III.

II.

1-18

1-14

Iv.

V.

VI.

4-6

3-1

2-6

X.

XI.

XII.

17-1

0-12

-

~

VII.
6-5

VIII .
11-0

~

IX.
7-3

.

1-16

,

Látjuk, hogy a legtöbb der űs nap abban az évben
októberben és augusztusban volt, rig a legtöbb teljesen
borult, felh ő s napot márciusban jegyezték fel. A táblázat
b б l látható az is, hogy az emlitett év folyamán 63 derült

nap volt, rig a teljesen borús napok száma 92.
A városban és környékén fúj б szelek közül az északnyugatiak és a délkeletiek az uralkod б jellegüek.ivtint
már előbb emlitettük ezek a szelek nem nagyon erő sek és
a legerősebbek sebessége éri csak el nagy ritkán a 2 0 méteres másodpercenkénti sebességet ( 72 km бránként). Ami
viszont a szelek gyakoriságát illeti ezen a téren már kid
vezötlenebb a helyzet, mert igen sok a szeles napok száma.
Az alábbi táblázatban az 1962-es év egyes h бnapjaiban a
széfes napok száma aláhúzva és a szél er ő ssége látható a
Beaufort skála szerint.
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Látjuk tehát, hogy 1962—ben 278 napon gyéngébb
vagy erő sebb szél fújt és mindössze 8 7 napon volt szélcsend. Legszelesebb a december volt, de nem sokkal volt
kevesebb.a szeles napok száma márciusban és februárban se
Fiyelemre méltó, hogy ugyanezekben a hónapokban fújtak a
legerő sebb szelek is, amelyeknek er ő ssége az 5 körül inga
dozott. ti legcsendesebb h бnap a szeptember.
Az elmúlt hatvan év folyamán a legmagasabb légnyomást 1929 . január 10—én mértek 790 Hg m/m, đrig a legalacsonyabbat 1936. február 4—én, 740 Hg ran/In.

Ha a varos és környékének vižrajzával akarunk
megismerkedni, természetesen a Tiszával kell kezdenünk, a
mely a város keleti határán folyik végig nagyjáb б l északdéli irányba. Jellegzetesen sfksági foly6,alsószakasz jel
legű . Szabályozása el ő tt nagyon sok kanyarulatot fejlesz14.

tett, rendkivül széles ártéren gyakran változtatta rеedгб t
is. Arvizek idején kilépett a inedréböl és elöntötte a
mai Nagy- és Kisét, Becke ésPána térségét egészen Papmalomig. Gyakran megtörtént, hogy az árviz elvonulása után egyes szakaszon új mederben folyt tovбbb, a régit elhagyta, vagy egyes kanyarulatokat átvágott.
A mult század másodit: felében került sor a Tisza szabályozására és e nagyjelentöségü munka Vásárhelyi
Pál mérnök nevéhez füzödik. Zentát б l лѕ z аКга és délre vág
tak át egy-egy nagy kanyart és szoritották gátak közé e
szeszélyes foly б t. Igy a pánai, budzsáki és a bátkai kanyarok átvágásával nemcsak hogy leröviüitették a folyót,
hanem meggyorsitották az árhullámok lefolyását és ezáltal
nagyban csökkentették az árvizveszélyt is. Magban csökkentik az бгvizveszélyt és növelik az árvizvédelmet az
úgynevezett nagytöltéseken kivül (7 km hosszú) a Рбna és
Bátka pörül éт>itett körtöltések (hosszuk 9 ,4 кni). A Tisza szabályozásával, az árvízgátak épité ѕбvel nagy terüli
tet h б ditottak el az árvízt ő l a földлlüvelés számára és lö
leg gyümölcs és szölöte гmelés alakult ki ezeken a tеrületeken.
árvize
A Tisza vízjárása nagyon ingacioz б : két
két
alacsony
vízállása
van.
Az
úrvizei
közül
a
tavaszi
és
a nagyobb, míg a kés ő ő szi magas vízállás soha sem jelent
veszélyt a városra és környékére. Az eddigi •leg аaasabba:t
1932. áprilisában mérték, 886 cm, di 8CO cm-en felüli viz
állás volt 1919. 1940. 1941. és 1942-ben is, szintén a ta
vasii h бnaрokban. uajnos a Duna távasz і raagas v_zall б s а
gyakran egybeesik a тiszáéval. Iiyenkor a Tisza vize nem
tud lefolyni és er ő sen Beduzzad. A két alacsony vízúll'si idő szak közül a nyárvégi és öszelejin ć 1 jóval kisebb a
víz, mint a téli alacsony vízállásnál. Az el ő bbi idl zakban mérték az eddigi legalacsonyabb viz б ll б sokat is - 198
centimétert 1946. és 1961. október б ben. A téli alacso; Іу
vízállás átlaga —5 cm.
Termész е tesen a vízállástól függ a lefoly б viz
mennyisége a folyó pillanatnyi szélessége és mélysége is.
A fentiekben láttuk az alacsony és sagas vízállások közti
0

]5.

nagy~ ltülönbséget, tehát érthet ő , hogy magas vízállásnál
sokszor harmincszor tđ bb víz folyik el a város mellett,
mint alacsony vizálláskor. Alacsony vizálláskor ez a vizmennуiség 150 m3 másodpercenként, rig magas
vizálláskor
4000 - 4500 m3 .
A Tisza szélessége különbözö. Bszakra és délre
a várost б l szélesebb, míg közvetlenül a város mellett a
legkeskenyebb. Itt alacsony vizálláskor. mindössze 140-150
méter, rig magas vizálláskor eléri az 500 méteres szélességet is. A többi részeken, különösen magas vízállás idején j бval szélesebb, mert vize sok helyen egészen az árvízgátakig terjed.
A mélysége természetesen szintén váltakoz б 6s a
legmélyebb részek a sodorvonal alatt vannak. Ezek a mélységek a vizállást б l függő en 6-16 méter között váltakoznak
és a legkeskenyebb részeken vannak. Ezek a mélységek alkalmasak a Tiszán történ ő haj б zás lebonyolítására még ala
csont' vízállás idejkn is.
A Tisza vize ny б ron rendszerint nagyon felmeleg
•
szik,. és átlagosan 24-25 fokos ezekben a h бnapokban. Ed1950 . július 10 én Es ll-én mérték a legnagyobb vi zы5іzбгѕбkІе t е t 28 fokot, de igen magas volt a víz h őmérséklete
1962. augusztus 16 án, 26,6 fok - és 1963. július 26- án
2 7 ,4
fok.
.
A Tisza majd minden télen befagy és a sokбvi át
lag szerint 30 napon át borítja a fol yб t vékonyabb, vagy
vastagabb jég. A jég vastagsága természetesen az alacsony
-

-

höm:Srs бklet fokát б l és huzaыіo ѕság б t б l i'ügg, de átlagosan

16-20 cm-es jég képz ődik a folyб n. Nagyobb jégdúlásra, esetleg јбgtorl б dásra nemigen kerül sor, mert az als б bb
szakaszon elő bb felenged a jég, mint a fels ő szakaszán.

A város és környékének területén a talajvíz különbözö m6lységben helyezkedik el. Ez természetesen az évi csapadékmennyiségt ő l függ, mert a csapadékos években
j б val több gyülemlik fel, mint ai aszályos években. кtј1 nösen magas szintet ér el a talajvíz tavasszal olyan ha16,

A Zentai fahld (1872-1902)
A rakpart látképe a hldrbl
Az új híd megnyitás đnak ünnepségeir ő l

Zenta falusias јіІІе g

гёѕ z ёьбі

vas telek után, amikor az olvadás gyorsai történik.A Kis-

rétben 5 cm-re a .felszin watt.
a
. е ; között a város terti.letén
Rendes kö L .
talajviz 4-5 méter. іnél égben van, ig a Népkertben, Kisét Ilagyrétben 2,5-3 msterrel van a felszin alatt. A város
nyugati határa (Fels őhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi), amely magasabban (104-110 m) és a vízáteг esztö lösszön fik
sžik, a talajviz természetesen jóval mélyebben'van,7-8 mé
ter mélységben. l;gyes helyeken, az úgynevezett laposokban
a talajviz azonban jóval közelebb van a felszinhez, 3 - 4
méterre.
м egjegyzendö, hogy a magásabb területekr ő l több
helyen a viz a felszín alatt az alacsonyabb területek felé folyik és ott a felszinre tör. Némelyek ezek közül bizonyos ásványi anyagokat is tartalmaznak és némi gyб gyhatásuk is van, amelyet a leleményesebb tulajdonosok haszni
sítottak is (IVIiskei Fürd ő ).
E felszinre tör ő vizek néhol a süllyedésekben
kisebb tavakat alkottak, leginkább az Orompart közelében.
(Kerekszék, Hosszúszék sth). E kisebb tavak sokszor a bel
vizekbő l származó árvizek,kútfoгrásai voltak és legtöbbjü
kit a csatornázással le is vezették.
A város környékén egyébként igen terjedelmes csa
tornahálózat épült a feltör ő talajvíz Cs e ~réb belvizek
levezetésére. Вbitésük a XIX. század második felébe.n kezdő dött és. ma teljes hosszuk majd 100 len. Ligfontosabbak
természetesen a Nagy- és Kisrét csatornái, mert ezeken az
alacsonyan fekvő területeken gyülemlik fel leggya кrabban
a viz. Ezek hossza kb. 60 kilóméter.

Lakosság

A város és környéke lakosságának számáról 1850.
б ta vannak rendszeres adataink. Ezek az adatok Zenta és a
hozzá tartozó kisebb tele рülések lakóinak szam ~ t együttesen Оü tet:k fel. 1948. óta Gunaras•nem tartozik Zentához,
tehát ez ut бbbi évek adatai csak a város, Felsöhegу , Tornyos, Bogaras €s Kevi, valamint a terjedelmes tanyavilág
1 аk б inak szS.nát tartalmazzák. az alábbi táblázat Zenta la
kcssá ї ának száiаát mutatja be a népszGmlálášok éveiben:
1910.
1850.
14.797
3Ć .994
1921.
32.067
1 6 .808
1857.
1931.
32.004
1869.
19.938
1948.
2 9 .617
21.200
1880.
1&9c.
29.898
25.725
1953.
1961.
31.081
29.652
1900.
E táblázat alapján lathatjuk, hogy a város lako
s.dnak száma az elmult 110 év alatt ćppen csakhogy га e8két
szerdött, söt az ut6bbi ötven év alatt nem is változott lényegesen. Ez pe г ze nem valami örvendetes tény, okát pedig; egуrészt a vá г ~zs periferikus helyzetében kell
kiesnünk (o г szágcs viszonylatban), mášrészt viszont abban a "azdaság.i tespedtségben, ami Zenta azdaság ~ t a kit
világb'boru közti idöszakban jellemezte. Bar a város lakossá;á nak te г :a.:szetes szaporulata nem na г , meg. e szapo-

rulattal sem n лΡveked č tt arányosan a város lakóinak száma,
mart ;i6va1 töb!en voltak akik elköltöztek Zentá г 6l, mint
ame.. љу t a v'roc term јѕ zetes szaporulata kitett. L' térеn
a város Jazd а sár,i éle ć éban bekövetkezett fejlödés követkcžt ље n a éLаi javul Ć:s mutatkozik, de még mindig sokan eln r;j гΡ. k a várost. Т ernnészetesen a "kivándorl6k" a fiata1 abb kor osztaiyc tiból kerii.lnek ki, ami miatt állandóan "rom
~

i~

.

A város lakosságának nemzetiségi
összetétele
1880.
1876

Szerbek
Horvа tok "
Szlovénok

1890.
2221
7

1900.

2379
7

1910.
2020
5

1921.
2857

1931.

53

1948.
2741
190
20

1 953.

1961.

3392

3429

219
24

206
19

LIacedónok _

3

17

16

Crnagoraiak

307

289

249

32
15

30
16

1

6

Délszlavok
1YfцzuL•nGnok .

6152

53

BolÚárok
Csehek
Szlovákok__
Len ~ elek
Ruszinok
?ta{~Tarok

i.ietek

137
20
1

25

26

7

4

6

5
46

27

1

4

93

58

38

3
25417

26894

7

5

480

193

178 ? 7

23013

25731

27221

26529

24226

24825

447

362

245

177

310

163

68

2

18

3

10

9

Románok
Cigányok
Zsidбk

18

15

18

12

206

1082

1225

1

85

E~ yé ъ

..

Dsszesen .a-

.

1264
19 1

1328

1373

233

652

1286
73

28588

29666

30694

32044

29617

29898

31081

29852

30994

32O8'7

3200+

28465

29898

31081

-

nosz. szerint
25725
tsszesen. a r.emzeti-- - - 21200

ве ~ ек szérint 21306

26949

lik a lakosság korbeli összet€tele is. Ezt az alábbi táblázat is szemlélteti:
k

0

1 953 .

r

1961.

0 14 6v

7.353

7.195

15-49 6 v

15.0 3 7

14.827

7.505

8•939

3

10

29.898

31.081

-

50 tö1 felfe
-

ismeretlen
összesen

Látjuk, hogy az 1953-1961—es idő szákban csökkent mind a
0-14, mind'pedig a 15-49 бvesek száma, mig az 50 éven"felülieké emelkedett.

Bár a város nemzetiségi összetételében a magyarok és a szerbek vannak túlsulyban, rajtuk kivül a népszámlálások még 15 különböz ő nemzetiségű lakost mutattak
ki. Ezek közül jelenleg a crnagoraiak és a horvátok vannak legtöbben (249 illetve 206). A város'lakosságának nem
zetiségi összet€telének táblázata bemutatja az 1880-1961es idő szak adatait.
A város és környékén a születések és halálozó-sok száma az 1ti59-1962-es idő szakban a következ ő en alakult:
Е v

SZület б Sek Halálozások Szaporulat
száma
száma

Еzrelék

1959.

630

342

288

9,6 %o

1960.

674

322

9,7 %a

1961.

714

352
318

396

10,3 "o.

318

400°

1962.

718

.

9,8 k

években_
kit űnik a táblózatbбl, hogy az ut бbbi
a terшészetes szaporulat lassu emelkedést mutat, de még
igy is j бval az országos, átlag alatt van (13 %o, Vajdaság
7,50). Az alacsony szaporulat több tényez ő hatására ala20.

kuli ki. Lassú,de álland б emelkedése az egészséiügyi szol
gálat eredménye. Elsö,orban is a csecsemöhaland6ságot sikerült e szolgálatnak jelent ő sen csökkenteni (1959 -ben
50,79%, mig 1962-ben 30,640), de jelent ős mozzanat e téren az is, hogy '1gyszolván a város egész lakossága ingye
nes egészségügyi szolgálatokat élvez t е tegség idején.
Ami a lakosság egészségi állapotát illeti,az egészségügyi szolgálat elemzése szerint az nem különb đzik
az ország északi részei lakosságának egészségi állapotától. Zentán is a légz ő szervek megbetegedésével keresik
fel .legtöbben az orvosi rendel őket. (1962-ben minden máso
dik zentai lakos orvosi vizsgálaton volt emiatt). Ez els ő
sorban az elég szeszélyes id ő járás, por és rossz lakásviszonyok következménye. Második helyen az emészt ő szervek
és érrendszer .megbetegedései vannak, ami a rendszertelen,
célszerűtlen, elégtelen vagy túlbá étkezés eredménye (nehéz, zsiros és f űszeres ételek). Mint az ország más része
in, itt is évről évre nő az idegbetegek és a különféle sé
rülések, balesetek száma. Bár az utóbbi a gépesitésnek és
a különféle balesetek élettempónak talán logikus következ
ménye, mégis soknak tekinthet ő a 10 százalékos beteg arányszám,.balesetek és sérülések miatt. A ' ВC-t, ezt a ve
szélyes és hosszantart б betegséget nemcsak, boy nem mike
rült leküzdeni, hanem egyel őre mind több es több tüd őbeteget tartanak nyilván. Ez azonban val б szinüleg nem teljesen e betegség további terjedésének következménye,hanem
a tüdögondoz б munkájának eredmény', amelynek a vizsgálatok során sikerült úgyszolván minden beteget nyilv бntartásba és kezelésbe venni.
Zenta és környékén nyilvántartott tüdööetegek
és tüdőbajban elhalálozottak száma
1961.
1962.
1960.
1959•
Nyilvántartott
500
547
59$
235
14
12
24
25
Meghalt
Ugarügy növekszik a fert ő z ő sárgaság, a rákos,
valamint a nemi-betegségek száma is, viszont egyes fertöz. б ses betegségek m-ár csak nagy ritkán fordulnak el ő (dif21.

A korház fđ épiilete
A munkásegyete m
Az ipari tanulok iskolája

ј
R f д 1 : їҐ t 't!

1
23

teritisz, i'arkasgöres, s ~ rlah stb.

Az egészségügyi szolgálat Zentán. az országos át
lag felett van és szerbiai meg vajdasági viszonylatban is
a jobbak közé tartozik. 1963-ban például Szerbiában 1000
emberre 2003 orvosi vizsgálat jutott,Zeritán viszont 2295•
Az egészségügyi szolgálat fokozatos javúlása 1957. б ta
tart és mind több a szakorvosi rendél ő , javul az els ő segély nyújtás rendszere és félszerélése, valamint a betegséget megelözö és gy бgyit.ó szolgálat. Ezen a téren els ő
helyen a Dr. Gerö István Altalános Korház 6 11, 314 ággyal,
amely a város legnagyobb és legjelent ő sebb egészségügyi
intézménye. Szerepe és jelentő sége túln ő a város hata~ rain, mert az ápolt betegeknek több mint felét mindig Eszak
Bánát és Е szakkelét-Bácska lak бi képezik. A korház korsze.
rüsitése és kibövitése, amely évekkel ežel'átt kezd ődött,
még mindig folyamatban v an .

A korházon kívül a következ ő egészségügyi intéz
mények működnek a város területén és környékén:
1. Anya- és Gyermekvédelmi Központ,valamint Tüdögondoz б ,
2. Egészségház - általános orvosi szolgálattal,
első segély nуííjtással, valamint fogorvosi
rendelővel és laboratóriummal,
Egészségház a város központjában,
Egészségház a Tornyosi úton ;
Egészségház Tornyoson, Tornyos és Kevi
részére,
állandб orvosi szolgálat Felsöhegyen,Fel
söhegy és Bogaras részére,
3. Három gy бgyszertár, amely önáll б intézményt
képez.

A lakásviszonyokat illető en Zentán is elég su-lyos a helyzet. Erdekes, hogy bár az elmult.harminc évben
a város lakóinak száma nem növekedett lényegesen, a lakás
23.

hiány itt is nagy méreteket öltött. Ennek oka els ő sorban
abban rejlik, hogy a második vilá-gháború után a léiІyegesen kib ővült közigazgatás és a központositótt gazdasági é
let szükségleteinek kielégitésére sok lakóhuzat .irodákká
alakítottuk át. i:íásrészt a lakusépitéS a huborút követ ő
tiz évben úgysz б lván teljesen szünetelt. І ,Ianapság a helyzet lényegesen voltozik, mert a közigazgatás és gazdaság
decentralizáci б ja következtében egyes "irodahuzak" újb б l
lakбházak lesznek, de ennél j бval fontosabb,hogy 1959. Eta igen örvendetes ütemiben folyik a lakásépítés is. Több
emeletes bérház épült és épül azóta is, amire Zenta törté
netében eddig nem volt példa. вefejezés elő tt ull egy toronyház is korszerű lakásokkal, ami szintén hozzájárul
majd ahhoz, hogy csökkentse a korszerű és egészséges, valauiint az egészségt е len és kis lakások közti kedvező tlen
arányt. М 4g napjainkban is a körülbelül hatezer lakásnak
mindössze 5 százaléka tekinthet ő kényelemesnek, korszerűnek, е gészségügyi szempontból is meofelelönek,60 százalék
harmadik és negyedik kategóriás lakás,ig 35 százalék az
ötödik és hatodik kateg бгi б ba tartozik, amelyeket szükségi
lakásoknak minösitenek. Tehát ezen a téren г en eteg a ten
nival б , de örvendetes tény, hogy: az ut бbbi években és a
tervek szerint is állandб a javulás.

A Népi Forradalom utca
24.

A város morfológiája
A város alakjának kialakulását elsösorban is a
Tisza befolyásolta. Keleti határa még ma is ez a foly б és
észak felé is a T б partnak nevezett rész a Tisza régebbi
árterének határáig nyúlik. Ezzel kapcso)atban felmerül az
a kérdés is, miért nem alakult ki település a szemközti
oldalon, mint Szegednél i7jszeged, vagy Novi Sadnál Pétervárad stb. A felelet egyszer ű . Zentával szemközti oldal a
Tiszának ártere volt és mint ilyen alkalmatlan volt építkezésre. Szemközti település létesült itt is, de csak az
arra alkalmas helyen a bánáti löszplat бn: Csuka, amely
négy kilóméterre van a Tiszától. Egyébként a régi árterek,
most rétek, településekre való alkalmatlanságát mi sem bi
zonyitja jobban, mint az, hogy a város a töltések megépítése után sem épült északi irányban, annak ellenére, hogy
ezek a részek j бval közelebb vannak a varos központjához,
mint amerre város terjeszkedik. Ezért a városnak észak
és kelet felé egészen éles határai vannak.
Nem ez a helyzet dél és nyugati irányban, ahol
nagyjáb6l száraz, házak épitésére alkalmas terUletek vannak, amelyet a Tisza soha sem veszélyeztetett kiö вtései-.
vel, mert ezek sok helyen 6-8 méterrel magasabban vannak
az ártereknél.
A XIX. század végén a város nagyjából négyzet a
lakú volt és ennek nyugati oldalán épült a vasútvonal,ami
néhány évig határát képezte a varosnak. 1909-be и • zonbaи
sor került a Мunkástelep épitésére, majd a Kol бnia, Ipartelep és a Felsö- Кertek épültek, míg végül a Kertek és a
Gödrök építésével a város nyugati irányba nyúlt és nagyjá
ból téglalap alakúvá vált.
2 5.
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Zenta területi fejl đ dése

Ez a nyugati irányban való terjeszkedés
napjainkban megállt. A város déli hátárában létesül ugyanis
az ipari negyed és inkább ebben az irányban várható az újabb, kizárólag kisebbhházak épitése. (Az új városrendészeti terv ugyan ilyesmit nem irányoz elö, de az élet követelményei már sokszor változtattak az elkészitett terveken.) Teгmészete в en egyel őre egyáltalán nem indokolt a
városnak semmilyen irányba való terjeszkedése, mert a város belső területén van elegendő hely emeletes házak épitésérе , s őt új utcák nyitasára is.

A városnak 173 utcája van és ezeknek hossza meg
köželiti a negyven kilómétert. Hosszúságukat tekintve nagyon változatosak, mert némelyek több, mint két kilóméte г
hosszúak (Venac bratsva i jedinstva, Kosovska és folytató
sa az ulica Jugoslovenske .armije, Ivo Lola Ribara utca)
mások viszont még száz méteres hosszuságot sem érik el(Ma
la, Mlinska, Cvetna, Jadranska stb.). Szélességüket tekintve mar valamivel egy в égesebbek Zenta utcái, bár ezen
a téren is vannak•szélsö ѕ égek. Néhány utca szélessége el26.

éri az 50 métert is (Kosovska, Dózsa György, Ulica Jugoslovenska Armija), de az utcák 95 százalékának szélessége
30 mét еr körül van.Néhány egészen keskeny utca a Mlinska,
Jadranska, Strelja ~ ka.
Az utcák 95 százaléka kelet-nyugat, vagy északdél irányú, a párhuzamosan épült házsorokkal nagyjáb б l egyenesek és derékszög alatt keresztezik egymást . Görbe és
alaktalan utcák a városnak abban a részében vannak csak,a
mely a XVIII. században épült. A rendszertelen építkezésnek iskolapéldáját találjuk a Tiszaparton Kukucskában, ahol a rövid keskeny és kanyargós utcék labirintusa alakult ki.
Az utcák járdáinak 15 százaléka aszfalt,vagy be
ton borítású, 70 százaléka tégla, mfg a.többit salak vagy
föld képezi. Nem jobb a helyzet a kocsiutakat illetđ en
sem, bár az utóbbi években jóval több gondot forditanak a
járdák és kocsiutak köv еzésére aszfaltozására , mint a ré
gebbi időkben. A városon keresztül vezet ő főútvonalak koc
kakö, aszfalt, vagy bitumen bori.tásúak, rig a belterület
többi utcái régen trikrement k đvezetüek. Még ennél is • súlyosabb azonban a helyzet a város déli és nyugati részein,
ahol úgyszólván egyáltalán nincsenek kövesutak. A város
területének ez 35 százalékát teszi ki, ahol ösztöl tavasz
ig komoly problémát okoz a közlekedés, á гúszállitás stb.
aA mult századok mulasztásait persze nem lehet pár év
latt pótolni, de még az eddiginél is nagyobb ütemben kell
szilárd utakat épiteni az utcákban.
A legkeskenyebb utcák kivételével az utcák mind
két oldalán egy-egy fasort találunk. Ezek közül legtöbb
az akác, de elég gyakori a hárs , jávor , eper é s nyárfa is.
Füves,vagy más zöld terület aránylag kevés van az utcákban és ez a kevés is fölég a város külterületein találђ at б . A város belterületén egyedül a Stevan Sremac, Jovari
pjordjevi б , Zlatna Greda és Pionir utcában van rendezett
zöld terület. Az utóbbi években egy tervszer ű fásítási és
parkosítási akció indult meg, melynek kapcsán máris váltó
zik egyes utcák képe • Ezen a téren a Pet őfi , a Jugoszláv
Néphadsereg utcában legjobbak az eredmények.
,

A városnak vízvezeték hálózata nincs. Az utóbbi két évben néhány utcában azonban megoldották a j б ivóvizzel va1 б ellátás problémáját ugy, hogy egy-egy ártézi kútból csöveken vezetik a hazakba a vizet. Ennek a viz
vezeték rendszernek ö ѕszhossza napjainkban már t'dbb kil бméter. A szennyvíz levezetése még nagyobb problémája a vá
rosnak. Néhány utca kivételével ugyanis az esöviz és a
szennyvíz nyitott csatornákból, árkokból folyik a gyüjtöcsatornába, amely a várostól délre folyik a Tiszába.
A város 1895-ben kapott villanyvilágitást,elöbb
saját villanytelepér ől, 1939-tö1 távvezetéken a szabadkai
villanyteleptő l, míg az utóbbi években a vajdasági áram
szolgáltatás hálózatából, amely főkép a zvorniki vizierömütöl kapja az áramot. A villanyhálózat hossza majd negyven kilóméter és néhány utca kivételével mindnek van villanyvilágítása. Ennek ellenére az utcáknak legtöbbje gyen
gén van megvilágítva, ami egyrészt a kevés ég őhely, másrészt a gyenge áram következménye.
A város távbeszélő hálózata kielégitö, mert önmiikđdö távbesz.élö központot kapott 1963-ban.
Zenta fő utcája a Népi Forradalom és a Petőfi ut
ca, amely a központtól nyugati irányba a vasutállomás elő tt halad el és Kanizsa, Szabadka és Bácstopolya felé ve
zetö országútban folytatbdik. Ez a város legforgalmasabb
utcája. A f őtérrő l déli irányba a Lenin, és folytatása a
Karadjordjeva utca vezet. Ezek az el őbb emutettekkel a
város gerincét képezik. A legutóbbi id őkig ezeken az ut ćá
kon bonyolódott le a városi. és átmen ő forgalomnak legnagyobb része. Amióta azonban bitúmen borítást kapott a Jugoszláv Néphadsereg utca és kockak ővel j б utat kapott a
Beogradska utca, az átmen ő forgalom javarésze ezeken az
utcákon át bonyolódik le.
A forgalmas utcák közé tartozik a Petar Drapšin
utca is, amely nyugati iranyban a Tornyosi útban folytató
dik. Ezen az utcán jön be a városba annak a hatalmas tanyavilágnak lakossága, amely majd 25 kilbméterre nyúlik a
vápost6l nyugat és délnyugati iránybá. Piaci napokon kü
lönösen nagy itt a forgalom, mert az emlitetteken kivül
28.

ide torkolik a gyalogos és kocsiforgalom is a Icluelep

rő l és az Alvégből. A varos forgalmasabb és fontosabb utcái közé tartoznak még az Ivo Loli Ribar és már említett Beogradska utcák, amelyeken a központ és az északnyu
gati városrész közti forgalom bonyol б duk le.
A város központja, egyben kereskedelmi központ
is. Itt van a legtöbb üzlet és a Kasapska utcában a piac
is, Vajdaság egyetlen fedett vásárcsarnokával. Vásártere
nincs Zentának, az országos vásárokat a D бzsa György és a
Kossuth Lajos utcákban tartják. A korz б (sétány) a Tiszaparton, a Stevan S,remac utcában,valamint Tito Marsall tér
déli oldalán van, de téli udöben a F ő tér északi és keleti
oldalára tol бduk át.
A városnak hét kisebb-nagyobb tere van. Ezek kö
zül a legnagyobb és a legjelent ő sebb a Tito ltlarsall tér,
amely a város magvát és központját k бpezi. Itt vannak a
városháza, a pravoszláv templom, a katholikus plébánia ká
polnávai, a gimnázium, a bank, kávéház,,valamint a legnagyobb üzletek is. E teret az elmult harminc év alatt teljesen parkosutották és jelenleg a varos egyik disze.
A tđ bbi terek közül jelentő sebbek és átmenő for
galmukkal, a Njegos (Szénatér), Népfront és a Május 1. te
rek tűnnek ki. Ezek közül a Szénatér a legforgalmasabb és
egyben a legproblematikusabb is. Ebben az alaktalan térbe
ugyanis hét utca torkolik és egyik részén 15 méterre sz űkült le. Hogy az egyre növekv ő forgalom zavartalanul bonyolódhasson le, szükségességvált a tér átalakítása, amelyet 1964-ben meg is kezdtek, az úgynevezett Hajduska yen
déglđ lebontásával. A Május 1. téren van a baromfipiac,
mug a Népfront tér különösen élénk gyalogos forgalmával
tűnik ki. E térnek déli peremén van a katholikus Nagytemp
lom.
A parkok közül a Népkert a legjelent ő sebb, amelyet a Tisza árterén létesutéttek 1860-ban. E 25 hektárnyi fásutott, dísznövényekkel beültetett és rendezett sétányokkal ellátott park a város ékessége és nevezetessége.
Brthetetleniil a Népkert napjainkban nem olyan látogatott,
mint 15-20 évvel ezel ő tt, annak ellenére,'hogy itt van
29.

két labdarúgópálya, az úszómedence, teniszuályák,
gyermekjátsz6tér és egy nagy vendégl ő (Kioszk).
A Népkerten kivül a városnak aránylag kevés a
zöld területe. Nem régen fásitottak е у 20 hektárnyi terü
letet a város déli részén a Tisza mellett és ezzel összesen 120 hektárnyi rendezett zöld területe van a városnak,
ami lakosonként körülbelül 6 5 a у zetmétert jelent. Ez pe
dig a lehetöségekhéz képest igen kevés.
A várósnak négy temető je van. A lebrégibb a pra
voszláv (szerb teuetö), amely a törökök kiüzése után, tehát a XVIII. század elején létesült. Ez a temet ő elég г eiзΡ
dezett. A f elsövá гosi katholikus terа etö 1880-ban létesült
és a legnagyobb temet ő je a városnak. Központi része rendi
zett, de perif érikus részei annál elhagyatottabb. Az alsó
városi katholikus tenіetö 1900-ban létesült és a városrendészeti terv szerint и elszámolásгa kerül. A város északi
részén, századunk elején létesült a zsid б temetö,amely az
összesek közül a legrendezettebb. Tekintettel arra,hogy a
városnak jelenleg zsid б lakossága nincs, e temető létjogo
sultsága sem indokolt, és az új városrendészeti terv szerint bizonyos id ő mulya ezt is felszámoljál:.
A régi török temető a mai Ivo Lola Ribara (T бpart) utca elején volt ése ennek folytatásában volt a magyar temet ő . 1800. és 1900, évek között volt még egy magyar temet ő , azon a térségen ahol most a Tornyosi út eleje és a Vojvodjanska utca van, illetve ahol ma a vasútvonal vezet az állomástól Ada felé.

A házak tekintetében Zentán földszintes épületek vannak túlsúlyban, de ezek között lényeges különbségek vannak. A város bels ő területein nagy, úgynevezett ol
dalházak vannak, amelyek teljes hosszukkal az utcára néznek. Ezek több szobás, emelt földszintü házak, amelyek lei
inkább téglából épültek, cserép, bádog, vagy palatetej űek és egymás mellett épültek, úgyhogy az utca felöl nincs
beépitetlen rész. A központtól távolodva az ilyen házak
30.

száma csökken és mind több úgynevezett végházat találunk.
A város külsö részein ezek képezik az épületek 95 százalé
kát. Ezek a házak teljes hosszukkal az udvarra néznek,ala
csonyak és az utcára 2 3 ablakuk van. Anyaguk leginkább
vályog, de soknak az alapjában tégla is van.Ezek napjaink
ban már leginkább cseréptetös házak, de akad még nád és
szalmatetös lakóépület is a városban.
A közelmultig (1957 .) a városban csak néhány (5)
emeletes lakóház volt . Az újonnan épült lakások j бrésze
viszont többemeletes 18k б épületben van és ezek bizonyos
változást is eredményeztek a város általános képében. Vonatkozik ez els ő sorban a Fő térre valamint a régi Gabona
piac térre , amelyen korszerű négyemelete з lakóházak épültek.
.
A lakóházak műszaki és egészségügyi felszerelése nagyon hiányos. A házak 90 százalékának villanyvilágítása van , de 5600 á sott kút van a városban és mindössze
106 fúrott, csövеs. ЛΡ бg sajnálatosabb, hogy az 5600 ásott
kút közül azegészségügyi szolgálat véleménye szerint az
egészségügyi követelményeknek 3000 kút nem megfelel ő .
Stílus szerint a zentai épületek nagyon is egységesek, mindössze néhánynak van csak diszesebb homlokza-.
ta. A legimpozánsabb épület a városháza, amely a Fő tér
nyugati oldalán épült, 1913 -1914-ben a.régi városháza helyén.(A régi 1911-ben égett le a Fő téren lévő katholikus
templommal együtt.) A városháza kéttornyú és kései rene-szanaz stilusban épült. A másik figyelemre méltó épülete
a század eleji épitkezésnek a katholikus plébánia, amely
1907-ken épült a Főtéren, annak északi oldalán. A díszesebb és érdekesebb stilusú épületek közül említést érdemelnek a Gimnázium, a тt' zolt бlaktanya, a Néphadsereg-otthon és a Royal szálloda épülete.. Az új lakó- és középületek modern stilusban épülnek és sok helyen alaposan Шegbontják egyes utcák, vagy terek monotónikus har аóniáját.
A város négy temploma közül a legrégibb a pravoszláv templom, amely 1774-ben épült a Fő tér keleti oldalán. Az alsóvárosi katholikus templom. (Nagytemplom)
1904-ben, rig a Karadjordjeva utcai 1908-ban épült. A bar
,

-

,
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Iik katholikus templom, amely az Ivo Lola Ribai
:,.,"a
nyugati végén van, 1939—ben épült.
A k6rház a város déli végén van, rig a vasutállomás a város nyugati részében, 1896—ban épült. 1959—ban
a Tiszaparton a I{agymalom mellett 10 0 0 vagonos szilosz épült, amely 25 méter magas otromba tárolóival sehogy sem
illeszkedik bele a hangulatos tiszaparti képbe.
A város alaktanát tanulmányozva tehát végezetül
megállapíthatjuk a következ őket:
Zenta a kisvárosok csoportjába tartozik. Ez a
megállapítás nemcsak a város összképének alapján jogosult,
hanem akkor is ilyen eredményre jutunk, ha a varos lakosságának foglalkozás szerinti összetételét nézzük, vagy a
város funkcióit, szerepét vizsgáljuk (különösen amióta
nem járási székhely).
Kisvárosi jellegét bizonyitja, hogy a sz űkebb
értelemben vett központ (Beltér) nagyon kicsi, átmér ője
nem éri el az egy kilómétert sem. Annak ellenére,hogy az
utóbbi években jelent ő s változásokra került itt sor, az é
pületek többsége földszintes és lakóházak képezik.Bár itt
van a legtöbb üzlet és az utóbbi időben néhany korszerűen
berendezett nagyobb üzlet is létesült, legtöbbjük kicsi,
szerény kül és bel alakkal.
~

A téglagy нr raktriгépülete

12.

A Žitopromet vasútállomás melletti részlege
A Tisa-Senta bútorgyár
A vasútállomás

Új épületek a Tiszaparton

A századforduló j ellegzetes stllusában

épült a t ű zoltб laktanya

A szélesebb értelemben vett központi rész a Vojislav Ili ć , svetozar Mileti ć , Boško Jugovi č , Ivan Gundu1±6 és Dositelj Obradovi ć utcákig terjed. Јbben a részbe
találjuk azokat a tipikus polgári oldalházakat, amelyek
szintén a kisvárosi jelleg mellett tanúskodnak.
A város átmeneti övezete a Kosovska, Néphadsereg utca, D б zsa György, Zmaj Jovana és a Karadjordjeva ut
cáki.g terjed. A városképben itt nagy tarkaság mutatkozik,
de mar sok a külvárosi és a falusi jelleg. A lakosság Javarésze földnіüveléssel foglalkozik, a városkörnyéki földe
kit müveli.k meg. Az üzletek az utca sarkokon vannak.
A többi városrészek kültelki jellegüek, kizárólag i'öldszintes, leginkább végházakkal. Bár a kültelki ré
szeken 'gyárak is éлΡ iiltek (malom, szilosz és tésztagyar a
Beogradska utca végén, textilgyár a Novi Sad-i országút e
lején, kendergyár, cukorgá г és téglagyár a Karadjordjeva
utca folytatásában) a kültelki jelleget nem tudták megvél
toztatni, és tipikus falusi jellegű ek a városnak e részei.
Remélhet ő azonban, hogy a gazdasági életben mutatkoz б fej
lödés, az i.parositás eredményeképen lassan nemcsak e lzültelki, hanem város bels ő részeinek összképe is megváltózik.
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Beltér
Sžélesebb központ
átmeneti. övezet
Kültelki övezet

ипл
Zenta övezeti felosztása

A város gazdasági élete
A város és környékének gazdasági élete az i_dök
folyamán a természetadta lehetöségek alapján alakult és
ennek következtében bosszú évszázadokon át a föld:n velés
és az állatteny б sztés voltak a legelterjedtebb gazdasági
ágak. r, város környékén elterül ő termékeny földek igen in
tenziv és kifizetödö gazdálkodást tettek lehitövé és ennek kapcsán alakult aztán a város ipara és kereskedelme
is. Persze a kereskedelem nemcsak a mezögazdanági terméke
kit hozta forgalomba, hanem élt a város kedvez ő helyzetével is és e fontos átkel őhely forgalmút kihaszn б lva lett
egyre er ő teljesebb. A kéz тгüipar szintén nagyon régi keletű és a török hodoltság m г gszü.nése után mindig többszáz
ioarossa volt a városnak. A szükségletekhez mérten alakul
tak ki az újabb és újabb iparágak és t űntek el azok, • aJne
lyek ter.aékei id ővel szükségtelenné váltak, vagy a gy бripari termelés tette tönkre. A város gazdasági él а tébcn
nagyon késön jelentkezik a gyáripar, aminek oka nemcsak a
régebbi rezsimek politikai magatartásban rejlik, hanem a
városi vezet ő ségek rövidlátó és sokszor az egéni érdekeket kit elöt бrbe hel;ezö magatartúsában is. illem egyszer
történt, hogy a városi képvíselötestületben helyet foglaté na ygazdúk hat б s'ra elvetettek kedvez ő gyúripari létesitшбnyre tett aj бnl а tokat, vagy évekig akadályozták a
már meg бpilt üzemek П LUködési engedélyének kiadását. Ennek
Аö ;zönh е tö azt б n,hogy n б hány malmon, bútorgyáron és egy
kisebb t_xtili_ize!nen kivül Zentának semmilyen gyáripara
nei❑ volt.

т ermészetas еn az ilyen, szinte évszázados agrár
ha€gymányokkai rendelkez ő lakosság életfelfogás ć t múr бl-

holnapra іа egvúlt;ztatni nem lehet. Ez nem jelenti azt,

hogy a város lakossága között nem voltak soha olyanok és
nincsenek ma is, 'akik másként gondolkoznak, mint a lakosság zöme, de ezek még nem olyan régen is leküzdhetetlen a
kadalyokkal találtak szembe magukat és leótöbbször elhagy
tak a várost. A legújabb idökben azonban.lényegesenválto„ sok történnek ezen a téren. A varos gazdasági életéröl
készült kimutatasok és tervek arr б l tanúskodnak, hogy a
varos gazdasági életben egy eröteljes fejlödési folyamat
vette kezdetét, hogy á régi elsödleges gazdasági agak mel
lett, mind jelentösebb lesz a gyaripa г is, és az 1964-es
év végén termékeinek értéke jelentösen meg is haladta a
mezögazdasagi termelés értékét. Az alabbi táblázatból ez
világosan latható, valamint az is, bogy a többi fontosabb
gazdasági ag is lépést tart e fejlödés folyamataban.
Termékek értéke millió dina гban

ag

Gazdasagi

1965.

1 9 56.

1960.

1477

3641

10865

terv
13389

2481

5297

7596

8097

вр itészet

74

300

509

644

Közlekedés

47

71

234

288

343

614

148Q

1601

59

173

282

312

Yézmüipar (kisipar) 380

865

1477

1588

Kommunalis gazdasag

55

108

107

112

4916

11069

22561

26524

г,раг
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Kereskedelem
Vendéglat đ ipar

t7sszesen

1964.

Лдlezögazdaság
Amint már az el őbb emlitettük, a város lakosságának zöme mez őgazdasággal foglalkozik és ez még inkább
vonatkozik a tanyavilág. Fels őhegy, Tornyos, Bogaras és
Kevi lakosságára. A földmüvelés és álláttenyésztés "tudonіánya" apáról fiúra szállt,évszázados tapasztalatokon alapszik,mégsem elegendő azonban a korszerü,nagyüzemi gazdálkodás folytatásához, és ennek folytán a f ő leg magántulajdonban lev ő földek ter гΡ іéshozama nem kielégitö. Ezzel
szemben a társadalm tulajdonban lev ő földeken mindinkább
korszerüsitik a termelés folyamatát és természetesen az e
redmények sem maradnak el. М ielött az egyes kultúrák termelésének részletezésére térnénk át az alábbi táblázatban
bemutatjuk a zentai komuiiuna földállományát:

Földterület

A i'öldállomány hektárokban
Magán
Társadalmi
tulajdonban
tulajdonban

Szántók és kerték

9705 + 13

16076 + 17

45

111

8zölök

128

270

‚Vi еzk

237

70

10120

16544

478

298

50

26

132

5

10788

16873

1539

308

12327

17181

Gyümölcsösok

nssz.megmüvelt terület

Legelök
Nádasok és mocsaras területek
Erdő s terület
Termőterület összesen
Terméketlen terület

đ s s z e s e и

• Tehát az összterület 41 százaléka van csak társadalmi tulajdonban, rig 59 sz.ázalék magánbirtok. Megjeg ~
zendö azonban, hogy tervszer ű mez őgazdasági terelés nemcsak a társadalmi tulajdonban lev ő földeken folyik, hanem
a,társastermelés keretében jelent ő s magánbirtokok is bekapcsolódnak a korszer ű nagyüzemi gazdálkodásba. A város
mez őgazdaságának ugyanis a lakosság élelmezésén kivül el
kell látnia nyersanyaggal az egyre fejl ődő élelmiszer- és
feldolgozóipart is. Ezért a társastermelés kiterjesztése
egyik legfontosabb feladata a varos mezögazdasagának. Az
eredményeket az alábbi táblázat szemlélteti:
1960-as termelés

T e r m é k
tonnákban.

Társ.
. tul.

Buza

ЛJiagán Ussz sen
і
tu1.

7996

9526

802

3762

árpa és zab

10740 26498

Kukorica
Cukorrépa

7917

Kender

1803

7725

1964-es termelés
Mn
N[agán össz.

tu1.

tu1.

1 75 22 8748 6435 15183

'й lI

6920

37238 7835 37 ĐG6

44841

4564 2520

15642 38000 28560 86510
1803 6512

1512

A város gyümölcs és szölötermelése bár el ki-

terjedt,nem mondható kielégitönek,sem mennyiségileg, sem
minösé'gileg. Tipikusan háztáji gyümölcsészet folyik és
bár nagyszerű lehet ő ségek vannak, sehol sem találunk nagyobb ültetvényeket. Az évi terméshozam igy mintegy 1560
tonna szölö és 1 0 00 tonna különféle gyümölcs.
11 város

уUш ölcsfa állománya 1964. végén

Szilva

23.000

Cseresznye 7.000 Birsalma 2.400

Muggy

1 3. 500

Alma

8.400

Di б

Barack

10.506

Körte

5.6 1 1

ű szibarack 800

1.200

Az állatállomány fokozatos növelése eredményeként
az éу i hdshozani a város területén 6500 tonna, rig a tejbő l mintegy 15 millió litert kapnak,

37.

A kommuna területén egyébként a korszer ű gazdálkodás fő központja a ме zögazdasági Kombinát, a Földműves Szövetkezet és a Kertészeti és Erdészeti Gazdaság.Eze
ken kivül működik még egy м ezögazdasági állomás szakszolgálattal, állatorvosi Allomás, a Duna - Tisza - Duna csatorna üzemrészlege, "Semenar" Magforgalmi Vállalat és
a
мezögazdasági Gyógyszertár. Ezek hatására a mez ő gazdaság
mindinkább korszerűvé válik és hasznositani tudja a termé
szetadta kedvez ő lehet ő ségeket.

A tis aparti sétány
~

~

Gyáripar
A gyáripar a városnak legfiatalabb, de egyben a
leger ő teljesebben f ejlödö gazdasági ága. Az egyes ágazatók egészen helyesen a nyersanyag-források (épitöanyag,do
hány, gabona) alapján fejl ődnek, cukor, malom, tészta,mig
a többit (fém-, nyomda- és faipar) a megfelelő szakmunkás
káder teszi iehetövé. Hogy ez a,f ejlödés milyen dinamikus
azt az alábbi táblázat szemlélteti, melyben az 1960, és
1964. év bruttó jövedelmeit tüntettük fel az egyes f~у áripari ágyazatok szerint,
000 .000 .

Gyáripari ág

1960.

1964 .

1965.
( , гry)

Fémipar

193

614

846

Faipar

653

939

946

38

724

800

Szövő ipar

1107

1065

1880

Elelmiszeripar

1503

7131

88b5

Nyomdaipar

81

145

250

Dohányfeldolgozás

66

245

280

т églagyártás

A fémipar legjelent ő sebb üzeme a ТАi~ Р (Tvornica
alata , mašiПa i pribora ), amely szerszámgép - alkatrészeket
valamint hidraulikus és pneumatikus berendezéseket gyárt,
és jelenleg 300 munkással dolgozik. A másik fé ніipari üzem
a MAŠINOREIiONT, amely mez ő gazdasági gépek és motoros járművek javitását végzi.
Az épitöanyag iparnak e,y edüli üzeme a P ~B~ DA
téglagyár, amelyet korszer ű gépekkel szereltek f el és en-
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nek eredményeként az iltuult évben több mint öt millió tömör és üreges tégl`t у г tott. A közelmultban a PANQNIJA
Lрitöipari Vállalattal egyesült.
A szövőipar legfontosabb üzeme a DJU20 SALAJ
Textilgyár, amelynek korszerüsitése és új üzemrészlegek
nyitása folyamatban van. A fehér és a színes vászanfélesé
Beken kivül jelent ő s mennyiség ű férfi-, n ői-L~ s yerшekharisnyát is gyártanak ebben a mind jobbán terebélyesedő
üzemben.
A kendergy'ar évente 1420 tonna ]cenderárút készit és ennek keretében m űködik a pozdorjalemez-gyúr is a
mely évente 4000 köbméter leiiezt állit e1ö.
A faipar le;nal у obb üzeme a TISZ л ]Э útorgyár, a-

mely leginkább kombinált sz оh3kа t és szekrényeket á11it e
lö. Termékei ј 6minösémüek és keresettek mind a hazai,mind
a külföldi piacokon. Ezt i_öleg az üzeni álland6 korszerüsi

tésével és a јб sz аkсcderrel érik el.
Az élelmiszeriparnak két nagy vállalatát találjuk a városban. Az egyik a G1T0PR0МET néven mUködö, a mai
mokat, a tésztagyárat és a pékséget magábafoglal2S üzem, a
másik a cukorgyár.
A žI`1'0PR ОмЕТ- пÜk a kommuna területén négy mal-

ma, két szilosza, egy péksége és a BA ČVANKA nevű ön аіüködö
tésztagyára van. A malriok évente kb. 27.000 tonna ö гle-ményt készítenek, mi g a tésztagyár évi termelése 1964-ben
2.600 tonna volt (1965-ös terv 3.054 tonna tésztaféleség
A cukorgyár a város legnag 4 ~ bb ipari Uzeme. r2e-

kord idő alatt épült fel (két év) és 1960. óta rendszeresen termel. 1964-ben 21.008 tonna cukrot termelt, mi g az
1965-ös évre 26.580 tonnát terveznek.
A nyomdaipart az UDARNIK Nyomda képviseli a városban. Ennek az 1964-es termelése 65 tonna brosura, 115
tonna nyomtatvány és 165 tonna egyéb nyomdaipari termék
volt.
A Dohányfeldolgož б Vállalat évi teruіelése 800
tonna körül van.
A gyáriparban foglalkoztatottak száma 1964. v ć gén 2.709 f ő volt és ez a szám a meglevő üzemek kibövité40.

se folytán 1965—ben tovabbi ötszázzal fog növekedni.t7jabb
у áripari üzemek létesitését eyelöre nem tervezik.

к

A Žitopromet
egyik üzemrészlege

r,

A vítrosházatorony
41.

Kereskedelem
Az elöbbiekben már említettük, hogy a varos kid
vezö helyzete következtében mer a régebbi idökben élénk
kereskedelmi élet alakult ki a városban. Ez a gazdasági
ág tehát réi hagyományokon nyugszik és nagyjából megfele
lö szakkáderrel rendelkezik. Az ut бbbi idöben az a törekvés alakult ki, hogy a kereskedelmet amennyire csak lehet
központositsák, minél kevesebb legemen a vállalatok száma,
hogy ezáltal csökkentsék az irodai személyzet вzámát. Jelenleg a varosnak hét kereskedelmi vállalata van, a foglalkoztatottak száma pedig 450. Bár a kereskedések j бrésze rnég mindig réói helyiségekben van és avult a berendezésük is, örvendetes tény, hogy az ut бbbi idöben egyre
több korszerü üzlet, söt árúház nyílik a városban (Uzor).
A további ilyen irányú haladásra.biztositékot jelentenek
a most épül ő és tervezett épületek, amelyek földszintjén
korszerü üzletek. lesznek.

а

~

Kisipar

I

Nini tévedünk, ha azt állitjuk, ho т a kisipar a
mezö ~ azdasággal e,yütt keletkezett és terebélyesedett
a
városban. їalint a többi vajdasági mez ővárosnak,
Zentának
is már a lebrégibb•idöktöl fogva jelentő s kisipara volt.
tucatjával dolgoztak itt a kovácsok, bognárok, asztalosok
szabók, csizmadiák, papucsosok és :nás iparosok, akik régebben céhekbe tömörülve szerves részét kénezték a város
gazdasági életének. A századforduló elején majdnem ezer
önálló iparossa volt a városnak és természetesen több eг ár
zerre rúgott a kisiparban foglalkoztatottak száma. ti
ipar fokozatos fejlő dése természetesen sok iparágat tönkre tett, mások viszont egyszerüen azért szüntek raeg, nisrt
változott a világ izlése és f ő leg a használati tárgyak.De
ha csókkent is az iparosok száma, még mindig jelentós gaz
dasági ág a városban és jövő je att б l függ, miként tudnak
alkalmazkodni az új követelményekhez a kisipari dolgozók
A több száz magániparoson kivül a városban 10 kisipari
szövetkezet van, amelyeknek 1964. végén 459 dolgoz б juk
volt. A zentai kisipar életképességét mi sem bizonyitja
jobban, hogy az 1965 -ös évben több mint 25%-kal növelik a
foglal koztatottak számát, mert megtalálta helyét a korsze
rü gazdasági életben és szervezetileg is tп gerösödött.
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