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PRAVNI PRETFIODNICI KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE
Do ure đ ivanja našeg grada i zadovoijavanja komunalnih potreba u
okvirima preduze ća, tj. na moderni na č in, došlo ii tik nakon osiobo đenja,
pa č ak i nešto kasnije. Do kraja č etrdesetih godina higijenske i zdravst
vene potrebe su zadovoijavane u okviru javne ustanove pod neposrednom
upravom gradskog i sreskog narodnog odbora. Posh e č etiri godi,ne, tj. 10.
maja 1949. godine, osnovana ii Privredna ustanova » Č isto ć a«, najraniji
pravni prethodnik današnjeg preduze ća. I tome saznajemo iz sudskog
upisa firme, jer dokumente 0 osnivanju nismo uspeli da prona đemo. Iz
pomenutih registracija ipak uspevamo da pratimo u potpunosti sve promine u nazivima firme. »Privredna ustanova«, naziv koji danas zvu č i p0mali č udno, funkoioniše do 8. marta 1955. godine. Tada preduze ć e dobija
novi naziv: » Č isto ć a«, gradsko preduze ć e za č isto ć u, a nakon godinu dana
postaje: Preduze ć e za č isto ć u » С isto ća«.

Osnovna delatnost preduzeć a bila ii, sudeć i Pl nazivima, tesno povezana sa održavanjem javne č isto ć e. Pojava novin grana delatnosti stvorila ii potrebu za promenom naziva koji ирисије i na druge komunalne
delatnosti. Tako, pravni prethodnik od 10. januara 1957. godine uzeo ii,
odnosno, registrovao se pod imenom: Gradsko komunalno preduze ć e i pod
tim nazivom ii najduže i radio, sve do 31. avgusta 1975. godine, kada s e
fuzionisao sa Zavodom za urbanizam i komunalne poslove i postal Komunalno-stambeno-projektantsko preduze ć e Senta. Tada, ta č nije 1. septembra 1975. godine, mu se pripojio i drugi na š pravni prethodnik, koji ii od
1. maja 1952. godine bio ubeležen pod nazivom Dimni č arska ustanova
Senta, a od 6. juna 1955. godine kao Dimni č arsko preduze ć e Senta.
Id 15. februara 1977. godine naziv mu ii Komunalno-stambeno preduze ć e Senta, a od 18. marta 1979. godine Komunalno stambena RI Senta.
-

Ovi promene naziva su bile neophodne zbog č estih promena privrednih propisa 0 organizaciji preduze ć a, me đ utim od 1. oktobra 1980. godini menja se sara strukturra radne organizacije — preduze ć e č iji ii
zvani č ni naziv: Komunalna RI (radna organizacija) koja u sastavu i m a dve
DOUR sa neograni č enom solidarnom odgovornoš ć u »8. oktobar« i »Projektinvesta, kao i Radnu zajednice za obavijanje administrativnih i finansijskih poslova. 31. decembra 1988. godine »Projektinvest« se izdvojio, a
sa 1. januarom 1989. godine formirana ii Komunalna RI »8. oktobar« sa
p. 0. Senta.
'
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DELA ~ NOST PREDUZE ĆA
Sudske registracije baš ne kazuju mnogo 0 radu i delatnosti predu
ze ć a za proteklih 40 godina i zato smo morali pribe ć i dosta nepotpunoj

-

zbirci tadašnjih dokumenata, naro č ito zapisnicima upravnih i samoupravnih

organa, kao i sećanjima nekadašnjih rukovodilaca i radnika preduze ća koji
su ve ć mahom u penziji. I njegovom osnivanju 1949. godine, nažaiost ve ć
nismo našii svedoka. Prvi direktor — Milan Pešut — ve ć duže godina
nije me đ u živima, kao ni Janoš Kišpal, koji ii bio rukovodilac pre dobijanja samostalnosti preduze ć a. Stanka Udovi č ki, penzionerka, koja ii još
imala uvid u osnivač ke dokumente, dala ii slede ć u izjavu:
— Gradsko komunalno preduze ć e posiovalo ii kao komunalna služba pri Skupštin:i opštine u Senti. Za svoj rad bib o ii dotirano iz budžeta

grada i prihodima koje je ostvarilo od delatnosti sa koj:i,ma se bavilo. Te
delatnosti su bile: č iš ć enje centra grada, javno kupatiio, pogrebne usluge,
pijač nina i šinternica. Ovakvo posiovanje nije vodilo napretku komunalnih
službi u gradu. Prva kancelarija preduze ć a bila ii u sadašnjoj prostoriji
desno cd uiaza u tržnicu » Č arnok «.
Po č etak istorije Komunalne RI — kako ve ć to uopšte biva — gubi
se u magli kazivanja. Najstariji aktivni radnik preduze ć a Zoran Đ atkov,
k.oji ii tu od 1962. godine (još za vreme direktora Pešuta), se ć a se »juna č kog doba« kada su sme ć e i fekalije iz doma ćinstava iznošene »ru č nom
snagom«, teškim fizi č kim radom, prljavim i štetnim po zdravlje. lznešeno
sme ć e ii nošeno zaprežnim vozilom, a konj ii »izu č io« svoj zanat i znao

ii stati ispred svakog ulaza i č ekati dok se smeće ne natovari na kola, a
zatim krenuo dab ii biz i:kakvog teranja. »Stari« radnici pri čaju i 0 tome da
ii preduze ć e nekada za te svrhe imalo i jednog magarca koga su pojeli
prilikom organizovanja jedne sve č anosti povodom nekog državnog praznika.
Svakako, 0 tome su svi sari dull, a fi jedan u č esnik sa gazbe nije se Javii. Prima Đ atkovu, nešto ii ipak moralo biti, jer ljudski i kolegijalni odnosi me đu radnicm a pored teških poslova i skromnih dohodaka (a možda
baž zbog toga) bili su veoma dobri, Koristili su svaku priliku za zajedni čko siavlje i u takvim prilikama, aki ne magarca, svinj č e su svakako klaii
I pripremljenu ve č eru jeli u dobrom raspoioženju.

0 humanom postu,panju direktora Pešuta i dan danas kruže anegdote. On ii svakom č oveku u nevolji našao posao, naro č ito starim Ijudima
kojima je falilo sari mali od penzijskog staža. Rasporedio ih je za č istaсе ulice na godinu-dve, koiiko im je bib o potrebno. Za vreme velike hladno ć e zimi, kad ii bila temperatura ispod —15°C, nije pustio radnike van
na pisai. Mnogima ii rešio i stambeni problem.
Č isto ć a i njeni naslednici su pored održavanja javne č isto ć e, pod
kojom se podrazumevalo čiš ć enje ulica, prelaza, trgova i pijaca, zimi č išć enja snega, zatim održavanje groblja i obavljanje sahrana, odnošenja
sme ć a iz doma ć instava, č iš ć enje septi đkih jama í klozeta i šinterski poslovi, tj. sakupljanje životinjskih leševa i pasa lutalica i njihovo uništenje,
kao i održavanje javnih bunara, č esmi i odvodnih objekata — bavili su se
I delatnostima koje se uvrstaváju'u komunaine sari uslovno.
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Takvo ii bio i održavanje re č nog saobara ć aja skelom, na kraju Keja
Borjsa Kídrj ć a i van grada kid Batke, sve do izgradnje mosta na Tisi.
Saznalj smo iz reportaže novinara Jožefa Kerestenjija, sa Tibirom Č ontj
(Graditeij сатаса , Tjszavjdék. 29. septembra 1989.), da su od 1951, godine, kada ii intervjujsani росео da radi na skill pod gradom, radila osmorica od 4 ujutro di 8 uve č e i to Pl trojica, zatim id 8 uve č e do
4 ujutro su dvojica vukla uže skele. Cd Zorana Đ atkova smi saznalj da

ii pored skela bio organizovan saobra ć aj na Tísi i ротоси сатаса : leti
su prenošeni i vra ć anj kupa č j na plažu i sa plaže, zimi. kada zbog leda
skela nije saobra ć aia. ni +njke su prebacivali preko reke.
~

Razvoj I rodern' a^ija su росе l ј pod rukovodstvom drugog direktora, Ferenca Deaka, koij je od 1973. godine u penzjji. Kako ie i sam
nriznao. nerado ii prihvatio tu po č ast, jer stanie poslova preduze ć a njje
bili baš povoljno: tehnj č ka opreimljenost íe bila takore ć i ravna null. a
~

finansije dosta poreme ć ene. Grad ie bio primoran da ndržava preduze će.
Naro č ito gradsko groblie (na kraju Beoaradske uljce) bilo ii u žalosnom
stanju. Pc grobovjma su pasle sitne i krupne životjnje — od žjvjne do
stoke (krave) ј stoka č uvara рго b іја . Prvi uslov budu ć eq direktora bio ie
da prihvati pisai. odnosno preuze'me upravljanie preduze ć a, aki se criblie oaradi i izgradi moderna mrtva č njca. To mu је i obe ć ani, ma da oa
ii prjljkom dogovarania jedan od ve ć nika bocnuo: »Ne ć eš valjda taro
sebj podí ć j spomenik?<..
Gradska skupština Íe ipak održaia re č : oarada i modern' obiekat su
bill podignuti, a žjvotjnje su oterane sa mesta ve č nog po č inka sen ć anskjh

qrađana.
Za vrPme stuoania na dužnost. ii re č ima Ferenca Deaka prPduzP Ć e
íe vršílo slede ć e poslove: javna č jsto ć a ( č iš ć enje ulinal. jznošPnie smećа . č iš ć enie jama i nužnika. održavaniP piiac г,, vašarišta I cirohiia in+Prski poslovi hemjisko č jš ć enje. aradsko iavno kucnatiln rad hnteia i hifPa. Navedeni posjovi iz godi,ne u aodinu su se proširjvalj. 15. der.Pmbra
1976. godine. na primer, ii dokumentii koii opjsuie delatnost. pored core

navPdenih s•oominje se n гlržavan І P aarkirališta. stambenih i iavnih znrada,
iavnoq vodovoda, centralnoa r ч raiania. dok Statutom KomianalnP R I sa
n. sub. 0., koii je bin na snazi od i. oktobra 1980. andine do kraia prošje
godine, u osnovnu delatnost spadaiu i projzvodnja i distribucija vode.

Delatnost Komunalne radne oraanjzacjje »8. oktobar« utvr đena ii Statutor i kao predmet poslovanja predvi đa slede ć e delatnosti:
— č jš ć enje ulica i odnošenje sme ć a: odnošenje i deponovanje ku ć nog
sme ć a; č jš ć enie sentí č kjh jama: nranje i polivanje ulica; ure đenje I

idržavanje pijaca, vašarjšta i iavnih parking -prostora;
vršenje prodaje svih vrsta nonrebnih proizvoda i vršenje sahranjjvanja; održavanje grobija u skladu sa urbanistj č kjm i sanitarnim propisima;
— vršenje svih vrsta dirnj č arskih usluga gra đanjma i pravnim Ijcima;

— održavanje vodovodne mreže i distribucija vode; održavanje javnih bunara i čes.mi, upravijanje javnim vodovodom i kanalizacijom;
— ure đenje i održavanje uiica i saobra ćajnica; održavanje i zaštita javnih puteva; održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, trgova;
— ozelenjavanje javnih površina, kao i održavanje gradskog zemijišta, parkova i drvoreda.
Sporedna njena deiatnost ii: vršenjé usluga preno ć išta, izgradnja,
rekonstrukcija, adaptacija i opravka privrednih stambenih zgrada i drugih
zgrada; izgradnja sobra ć ajnih o'bjekata; izgradnja, rekonstrukcija, opravka
puteva, uiica i trgova i pomenutih saobra ć ajnih objekata; izgradnja hid rograđ evinskih objekata; izgradnja i rekonstrukcija, opravka kanal а , baze п a, tuneia i cevovoda, spoljnjeg vodovoda i kanalizacije i ostalih hidrograđevinskih objekata; postavijanje i opravka gra đevinskih instaiacija, unutrašnje vodovodne kanalizaoione instalacije; elektri č ne i instaiacije parnog
grejanja.
Navedenu delatnost obavlja više sektora i organizacionih jedinica,
Opštim i finansijskim poslovanjem preduze ć a bavi se 13 izvršiiaca opšteg
sektora, raspore đenih na 8 radnih mesta, kao i 12 izvršilaca finansijsko-rač unovodstvenog sektora sa 10 radníh mesta. Osnovnom i sporednom de
latnoš ć u su zadužene siede ć e organizacione jedinice Tehni čkog sektora:
OJ — za vodovod i kanalizaciju — 14 radnih mesta sa 40 izvršilaca,
OJ — za kontrolu kvaliteta vode — 3 radna mesta sa 3 izvršioca,
OJ — javne č isto ć e — 20 radnih mesta sa 45 izvršilaca,
OJ — za pogrebne usluge i javno zeienilo — 8 radnih mesta sa 21 izvršiocem, i
ОЈ — za tehni č ku pripremu i održavanje — 8 radnih mesta sa 11 izvrši1 аоа .
Brojno stanje potrebnih izvršilaca nije potpuno, jer deo otvorenih
rádnih mesta nije popunjen.
Kao što se vidi iz nabrojenih poslova, nekoliko od osnovnih i sporednih poslova preduze ć e više ne vrši, dok su drugi bitno proširení í preuzeii vode ć u uiogu.
JAVNA č1STO ĆA
Održavanje javne č istoć e od po č etka do današnjih dana znatno se
unapre đ ivaio, naro č ito, što se ti č e mehanizacije samih posiova. To se najmanje odnosi na održavanje č isto ć e javnih površina, pošto se o n o obavIja kao i u po č etku — ru č no, a što se ti če oru đa: sa metlom od š гы ја
I ru čпim kolicama. Dok ii pre 20 godina 8-10. radnika, pod nadzorom jednog posiovo đe, brinulo sari 0 č isto ć i užeg centra, danas pored Trga maršala Tita svakodnevno se č íste uiice: Generala Petra Drapšina do bivšeg
sedišta AIK; Narodne revoiucije do Njegoševog trga, Lenjinova do Trga
6

1. maja, Pionirska do ćoška Beograds'ke ulice, a Stevana Sremca i Jovana
Dorđevi ć a u celoj dužini, ukupno 9.606 m 2 . Pisai, kao i ranije, obavija se
u noć nim č asovima., id 10 uve če do 6 ujutro (nekada se od pono ć i do 4
ii zoru č istio glavni trg, dok ulice svaki drugi dan).
Kej Borisa Kidri ć a se č isti dva puta nedeijno u redivnom radnom
vremenu (pre podne). Pisai obavljaju ni6u 3, a danju 2 radnika; u jesen,
kada liš ć e opada, čak i č etvorica. Č iš ć enje snega ii njihov zimski pisai,
dok trotoare č iste vlasnici pirodi č nih ku ć a i viasnici radnji. Stvar javne
č istoć e u č ini ć e krupan kirak napred kad se u skoroj budu ć nisti nabavi
mašina, č istač ulica, jer tvrde površine puteva danas ve ć omogu ć avaju i
ipravdavaju njenu primenu. Sa nabavkom mehanizacije verivatni се se
proširiti i površina koja se č isti. U me đuvremenu ii nabavljena mašina
za č iš ć enje ulica.
Ranije su vatrogasci prali i piiivali ulice na teret preduze ća i to sa
vodom iz reke Tise, kasnije iz hidrofora. Pre nekoliko godina ova se usluga
ne vrši, medutim, nabavka vozila za polivanje tako đe ii u pianu. .
Dnévni im ii zadatak č iš ć enje, a leti i polivanje pijaю e. Ti se obavIja no ć u, me đ utim, sakupljanje papira i itpadaka i u popodnevnim č asovima. Poslednjin godina ii znatno proširena i midernizovana zelena pijaca iza gradske ku ć e. Snabdevena ii pokrivenim i nepokrivenim betinskim tezgama. Prodaja robe sa zemije ii prekinuta, izuzev kid nekih proizvoda (lubenica). Za prodaju mie č nih priizvida, kiji su se prodavali na
gornjoj terasi tržnice » Č arnok«, osposobijena ii odgovaraju ća pristorija
u zgradi na uglu pijace i Ulice narodne revolucije. Rešen ii i stalni problem WC otvaranjem sanitarnog čvira na'kon zatvaranja javnog nužnika u
Centralnom parku.
Rešio se i problem vašarišta. Vra ć eni ii iz Ulice Doža Đ erđa na
svoje star mesto — izme đu Novosadskog puta i Katoli č kog groblja. Na
njemu su posa đene sadnice i snabdeveno ie potrebnim higijepskim i sanitarnim objektima, káo i sa vidor i elektri č nom strujom. Održava s e
qidišnje 9 vašara prve nedeije svakoa meseca, ízuzev u zims'kim mesecima. O pripremanju i č iš ć enju vašarišta brine se Komunalna RI.
Međutim, nije rešen problem živinske pijace. Mesto јој je id pamtiveka bib o na Trgu 1. maja, i to nedeljom. Kasnije — sa sanitarnog pog leda, ne baš na ispravan na č in — tu je locirana i buvlja pijaca. Pre nekoliko godina, zbog ure đ ivanja trga, obe su potisnute na rub trga i ovaj problem traži brzo rešenje. Površina pijace је inač e 4.900 m2.
Dok se č iš ć enje javnih površina obavlja i dan danas takore ć i na
sr.ednjovekovni na č in, odnošenje sme ć a poslednjih decenija mnogo ii modernizovano. Mehanizaciia ie роčеја 70 -ih aodina, zaprežna vozila su tada
zamenjena modernim motornim voziiima. Ta.j prices i e росео nabavkom
traktora i prikolica. Danas se sme ć e sakuplja sa iavnih površina i stavlja
u kontejnere i zajedno sa otoacima iz fabrika svake nedelje odnosi na
deponiju kolima »samopodiza č ima« koja su nabavljena 1979. i ove godine.
Gro pisla jedinice za održavanje č isto ć e č ini odnošenje sme ć a iz
ć
doma instava. Ta usluga ii kao obavezna uvedena odlukom opštinskih
organa 1968. godine, prvo sari za teritoriju I mesne zajednice. Tangirani
7

deo stanovništva ii u po č etku primio ovu vest sa negodovanjem, jer iznošenje smetišta godišnje jedanput izgledalo ii materijalno povoljnijim
rešenjem, mada nije odgovaralo savremenim higijenskim zahtevima. Danas ve ć na teritoriji grada ovu usiugu koristi 10.800 domać instava i javne
ustanove.
U po č etku ovu službu je obavljao jedan traktor »Zetor« sa prikolicom, a іі z ПоеПје i utovar sme ć a vršio se ru č nom snagom i kofama. Moderna automatska vozila za odnošenje sme ć a kupljena su 1980. i 1984.
godine. Tada su doma ć instva obavezna na nabavku tipskih kant' za smeсе , a koju obavezu neka cd njih još nisu ispuniia. Jožef Na, rukovodiiac
jedinice, ii dao podatke 0 ovoj siužbi. Rekao nam je da radnici,ma ovi službe stvara veiike teško ć e ku ć no sme ć e koje gra đani stavljaju и svakojake
sudove, a u sme ć u ponekad ima i stakia, komadi crepova i cigala i to s
jedne strafe krije opasnost od nesre ć a, a s druge, ošte ć uje i vozila. Zimi
izva đeni pepeo sa žeravicama može da prouzrokuje požar. Zato ii sem
tipskih kanti dozvoljena isklju č ivo upotreba najbon-vre ć a. Vozila za č isto ću isto се odneti gra đevinske i biljne otpatke za posebno odre đenu tarifu. Boce kóje se sakupljaju u domać instvu i ne mogu se vratiti trgovinskoj radnji, najcelishodnije ii baciti u uli č ne kontejnere.

~

Koli č ina sakupljenog sme ć a ii inač e promenijiva i po danima i po
godišnjim dobima. Tako, na primer, ponedeljkom 133, utorkom 129, sredom
107, č etvrtkom 119, petkom 145 m3 ii u proseku. Planirana godišnja koli č ina ii 32.700 m3 . To odnesu dva specijaina vozila koja zdrobe i presuju,
a zatim automátski izru č e sme ć e. Sva'ko vozilo opsiužuje po jedan voza č i
p.o dva- radnika. '
Deponovanje sme ć a preduze ću pri č injava brigu, jer deponija zapadno od grada, pored druma Senta—Ba č ka Topola, skin o je na:punjena. Prima re.č ima ing. Bele Najdera nadležni opštinski organi su 0 tome biagovremeno obavešteni, a ujedno su i zamoljení za otvaranje novc deponije
južno cd grada koja bi bar za 30 godina rešila probl e m odlaganja sme ć a.
Medutim, na svoju predstavku još nisu dobiii odgovor: A sadašnji objekat се se napuniti za godinu dana. lna č e, na deponiji cd 6 do 18 č asova
u dve smene rade dva stražara koji omogu ć avaju voziiima preduze ć a i privatnirn licirna da istovare doneseno sme ć e.
'
U danášnjoj teškoj ekonomskoj situaciji trebalo bi misiití i na ko
riš ć enje šmé ć á kao sekúndarne sirovine. Planirano ii i odvajanje hartije
i metala, me đutim za to sada nema mogu ć nosti. Nažalost, neki na »sopst=
venu inicijativu« č ine to č eprkaju ć i po kontejnerima i kantama trаže ć i
otpatke, all stvaraju time pozamašan, a č esto i uzaЭ udan pisai .radnicima. Još uz to ugrožavaju javnu č istoéu i zdravlje i kvare opšti izgled našeg
grada. Njihovo obuzdavanje ii ipak zadatak održavanja javnog reda.. Drugi
savremeni na č ini iskoriš ć avanja sme ć a, kao što ii dobijanje topoiotne energije spaljivanjem ill kompostiranje ne dolazi u obzir (za prvi na čin potrebne su pozamašne investicije; a rentabiian ii sari u slu č aju velike
koii č ine zapaljivih otpadaka). Me đutim, sme ć e ii podobno za poravnanje
neravnog, gudurastog .terena, a tu mogu ć nost, kao .i do sada, i uhudu ć e
treba da iskoristimo. Rasprostranjenost modernog grejanja doma ć instava
i javnih ustanova (toplovod, gasovod) rezultira ć e smanjenje koli č ine pepela
I šljunká, pa i time i naših briga na ovom planu.

Vrio važna ii grana javne č isto ć e — kao tem a nije baš pristojna
— č iš ć enje septi č kih jama i nužnika i odnošenje fekalija. Ovaj prijavi posao, a pored toga i veoma težak i Pl zdravlje opasan, pre nekoliko decenija obavljan ii no ć u, ru č no i primitivnim sredstvima. Id svojih ve ć reё enih sagovornika sam сио da do nabavljanja modernih cisterni sa pumpama, do 70 -ih godina, septi čke jame i poljski k lozeti su č iš ć en! kofama,
zatim su dva radnika iznosila sadržinu sa č abrom na moci na ramenima
do zaprežnog vozila sa buretom od 200 litara i tako su odvoziii kroz grad
estavljaju ć i za sobom smrad koji se širio u svim pravcima. Č iš ć enje ve ć ih
septi č kih jama je bib o prosto užasno, kao na primer u centralnoj školi, gde
su jednog č oveka spustili na užetu i on je vise ć i kofama dodavao
sadržinu iz jame, koja ii kapala — curiia nazad na njega. Nije ni čudo da
za taj neijudski težak posao jedva su se mogli nać i radnici, naro č ito što

nisu bili stimulisani ni ve ćom platom, ni benificiranim radnim stažom. Nabavijanje savremenih cisterni sa crpnom cevi od 40-50 metara spasilo
ii Ijude od ovog užasnog posta, a još ii naro č ito to omogu ć ilo č iš ć enje i
poljskih klozeta. Ova vozila sa kapacitetom od 5.000 litara, sa 8-10 to vara dnevno, iznose 40 m3 ( ро kišnom vremenu i više), a godišnje 9.600
m3 fekalija. Ova služba obuhvata č itavu teritoriju opštine (kao i pražnjenje
kontejnera). Prošle godine p.reduze ć e ii obavlja ► o ovu usiugu i u č okanskoj
komuni, me đ utim, ovi godine ta usluga nije se tražila.
Što se ti č e sme ć a, probbema nema kid smeštaja, a kapacitet kanala
kid šinternice ii sasvim dovoljan. Sa izgradnjom gradske kanalizacije ovaj
na č in smeštaja bi ć e nepotreban. Me đutim, prima mišljenju radnika, ponovno stavljanje u pogon šinterrníce bi bib o potrebno, jer sakupljanje i
uništenje životinjskih leševa nije rešeno. Potrebni uslovi za rad šinternice
postoje, moderna zgrada sa tri prostorije ii neiskoriš ć ena.
Održavanje puteva, delatnost koja ii ranije tako đ e spadala u nadležnost Komunalne RI, preuzeo ii Vojvodinaput, pa ii i mašina za asfal
tiranje prodata.
U poslove održavanja javne č isto ć e spadaju i dimni č arski poslovi
koje ii skin o č etvrt veka obavijaio samostaino preduze ć e. U zanatskoj
struci, koja ii 50-in godina još imala oko 10 zaposienih, taj broj ii opao
i to ne sari zbog smanjenja obima poslova, ve ć i zbog nepostojanja podmlataka u struci. Sada č iš ć enje 8.800 dimnjaka, kao i bolni č kih i fabri č
kih kazana, obavlja 5 dimni č arskih majstora i 2 u č enika na proizvodnoj
praksi. Zbog prirode pisla taj rad nije mehanizovan, obavlja se ru č nim
alatom, delimi č no U no ć noj smeni. 1 pored toga to dimni č arskoj opremi
pripadaju i motocikli, njihov rad van grada — naro č ito zimi — naiiazi na
velike teško ć e. Idu ć e godine, kada dva majstora budu otišla u penziju,
dalja sudbina ove usiuge bi ć e j oš problemati č nija.
I svakoj vrsti usluge održavanja javne č isto ć e može se re ć i da
su i pored da п ašnje visoke mehanizacije ova zanimanja veoma teška i
štetna po zdravlju. Zato bi pored boijeg nagra đ ivanja radnici na oviin
poslovima trebali da dobiju i benificirani radni staž, jer zbog toga RI се
ostati biz radne snage, tim pre što na ovakvim poslovima retki ko досе ka pun radni staž i starosnu penziju.
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SNABDEVANJE VODOM I KANALIZACIJA
Snabdevanje vidor ii danas najatraktivnija grana komunalnih delatnosti. Senta ii oduvek bila č uvena Pl dobroj snabdevenosti vidor.
Pos1e velike epidemije kolere 1830. godine, umesto korpanih bunara — č ija
upotreba ii krila opasnost po zdravlje — po č elo ii sa bušenjem bunara
i u našém gradu ii stalno pove ć avan njiihov broj. mi su davali obilnu količ inu izvrsne pitke vode.
Dula Dudaš, jedan od starijih hroni č ara grada, zabeležio ii da ii u
prvoj deceniji našega veka bib o 20 hunara, a od njih ii izbušeno izme đu
1890. i 1893. godíne 17, dok u istor:i razdoblju u Somboru svega 2, od
kojih ii jedan skin o i presušio.
Id Jenea Nađ Abonji, rukovodioca OJ, smo saznali da ii 1959. godine u našem gradu bio u upotrebi 17 javnih bunara i to 13 sa Norton-sistemom, 4 kopana i 2 arterska, a me đu njima i dubljih od 100 metara,
pa i sa bazenima. Izme đu 1959. i 1965. godine izgra đ ena ii u Senti mreža
rnikrovodovoda. Izgradnja ii росе l а spontano, sa udruživanjem sredstava
gra đ ana, a izgra đ ena mreža ii snabdevala 80-95 doma ć instava. Pošto
kanalizcija još nije bila izgra đ ena, doma ć instva su pove ć ane koli č ine otpadnih voda uvodila u kopane bunare, i time se podigao nivo podzemnih
voda i zagadio okolinu u velikoj meri.
Održavanje su u po č etku obavljali privatnici, a zatim preduze ć a Zvezda i Mikromehanika (do 1977. godine) prema rigoroznijim sanitarnim zahtevima opštinskih odluka 0 mikrovodovodima. Brigu 0 održavanju javnih
bunara vodile su mesne zajednice. Nekoliko njih nije poštovalo uputstva
opštinskih odluka, te ii do 1976. godine došlo do masóvnog bespravnog
prikiju č ivanja na mikrovodovodne mreže koja su u mnogome ótežala pianiranje i izgradnju gradske magistraine vodovodne mreže 1977. i 1978.
godine.
1977. godine SIZ komunalnih delatnosti, na osnovu procene situacije i potrebe za vidor, iz mesnog samodoprinosa po č inje izgradnju magistrainog vodovoda. 1978. godine ii izbušen prvi bunar u Malom ritu
č iji ii kapacitet bio 20 I/sec. Pri izgradnji stambenog bboka na Pesku izbušen ii bunar od 270 m dubine. mi snabdevaju vidor magistraini vodovod koji se pruža uiicama: Kosovskom, Beogradskom, Pionirskom, preko
Trga maršaia Tita, zatim Lenjinovom, Kara đorđevom, 7. juia i Kejom Edvarda Kardelja, a prihvataju ć i mikrovodne mreže III mesne zajednice spaia se sa magistrainim vodovodom ulice JNA i Tornjoškog puta. Skupština
opštine Senta donosi (20. septembra 1977. godine) svoju Odluku 0 javnoj
vodovodnoj mreži, kojom ii Odluka 0 mikrovodovodnim mrežama stavliena van snage. Važe ć a gradska odluka mikrovodovodne mreže na teritorijí grada proglašava za gradski vodovod i tako Komunalna RI po činje
izgradnju senkundarne vodovodne rreže iz sopstvenih i udruženih sredstava ^
Mikrovodovodne mreže stambenih blokova izgra đene od 1981. do
1983. godine prikiju č uju se na magistralni vodovod i tako ii izgra đena
jedinstvena vodovodna mreža č ija ii ukupna dužina oko 70 kilometara, a
broj priklju č enih doma ć instava i m a više od 7.000, u kojima živi 18.000
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stanovnika, a i ve ć ina ustanova i preduze ć a našeg grada. Prose č na godišnja potrošnja vode ii preko 1 milion m3 i stalno raste. Predvi đena potreba grada ii ve ć a od 400 1 /sek, i mada ii to vrhunska potrošnja, tj. odnosi se na vanredne prilike, sadašnji kapacitet od 90 1 /sek. nije ni približno dovoljan koli č ini u vanrednim okolnostima.
Sa izgradnjom vodovodne mreže poboijšava se i kadrovski sastav.
Preduze ć e u svom razvojnom programu predvidelo ii stipendiranje jednog
diplomiranog hidroinženjera, kojí ii ve ć i preuzeo vo đenje preduze ć a.
1985/86. godine dolazi do merenja kapaciteta í izrade idejnog piana. Uoč eni su brojni propusti, naro č ito zbog zastarelosti i neplanskog postav
Ijanja mikrovodovodne mreže. Obustavlja se izgradnja severnog vodnog
zahvata, i težište radova se prebacuje južno od grada, na podru čje industrijske zone. Izra đen ii predlog plana za izgradnju magistralnog vodovoda
južnog zahvata, za bušenje novih bunara i za nabavku savremene opreme za dezinfekciju vode. U to m smislu dolazi do bušenja dva nova bunara, me đutim, oni još nisu u stanju da u potpunosti udovoije o č ekivane
potrebe.
lzgra đ ena ii stanica za hlorisanje sa savremenim aparatima koji
se od 1985. godine redovno nabavljaju od beogradskog predstavništva
Ijubljanske firer »Controlmatik«, osposobijen upravni centar, sopstveni
laboratorij snabdeven spektofotometrom, kao i boini č ki za mikrobiološko
ispitivanje, koji mogu obezbediti bolji kvaiitet vode od ranijeg i isklju č uje
opasnost od dizenterije — do č ega ii u prošiosti došlo više puta. Do
1986. godine analiziranje vode ii obavijeno redovno u Higijenskom zavodu u Suboticí, pa ii udaljenost uzrokovala da zaga đenost vode se signalizira sa izvesnim vremenskim zakašnjenjem. Sadašnja kontrola ažurno
prati momentainu situaciju. Nažalost, naša pija ć a voda sadrži nešto više
metana, gvož đ a i organskog materijaia od dozvoljenog, aii to ne krije nikakvu opasnost od infekcije.
lzgradnja kanalizaaije nije se odvijala paralelno sa izgradnjom vodovodne mreže. Može se re ć i da do skore prošiosti naš grad ii imao samo jedan zastareli zatvoreni kanal u dužini od 1 km (u ulici Lenjinovoj
i Kara đorđevoj), koji završavaju ć i se u otvorenom jendeku ii otpadnu vidu odvodío iza klanice biz ce đenja i č iš ć enja u reku Tisu. Vode iz bunara,
kao i kišnica i otopljeni sneg — izuzev sa glavnog trga — odvo đ eni su
otvorenim kanalima i jarkovima. Modernizacijom puteva, spomenuti jarkoví su zatrpani i u ovim uiicama — naro č ito kišnim danima i kad se
sneg topi — nastaje ozbiljna situacija. Tu situaciju pogoršava i porast
nivoa podzemnih voda pove ć anjem potrošnje vode, zbog č ega ii u nižim
delovima grada onemogu ć ena upotreba improvizovanih septi č kih jama.
Mesni samodoprinos, koji ii uveden 1980-81. godine omogu ć io ii po č etak
izgradnje magistralne gradske kanalizacijone mreže koja ii ve ć u upotrebi. Do sada ii izgra đena u dužini od 20 km, a p ► anirana ii izgradnja
zatvorenog kanala u svakoj ulici i jedne stanice za pre č iš ć avanje vode.
Njihovo ostvarenje životni ii interes grada.
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PARKOVI, ZELENE POVRŠINE, DRVE Ć E
Pored održavanja č isto ć e u delatnost Komunalne RI spada i uiepšavanje grada, održavanje parkova, zelenih površina, drvoreda. Senta takore ć i od po č etka svoje istorije bila ii č uvena P0 svojim šumama i parkovima. Stanovnici grada usred nizijskih pustara i trš ć anih mo čvara oduvek
su visoko cenili drve ć e i šume koje osvežavaju i pružaiu prijatan pogled.
Na osnovu istraživanja lokalne istorije, Neda Samardži ć , rukovodilac ОЈ ,
piše da jedan akt iz 1224. godine spominje postojanje u blizini pristaništa
jednog vrbaka, zvanog »Tiszafark« (Tisin rep). Tokom XVIII i XIX veka
radi se svesno pošumijavanje: u po č etku zbog дотаćе radinosti korparstva sade se vrbe, a kasnije za uzgoj svilene bube dudovi. Tako se stvara
I nekada č uvena Dudova šuma na mestu današnje gradske bolnice. A na
kraju prošiog veka požrtvovanim radom naših predaha podiže se na dubIjem vlažnijem i za gradnju nepodobnom mestu, severno od grada, Naradna bašta koja ie duže vremena bila — a možda u budu ć nosti i bi ć e —
pravi ponos našega grada, pa pre po č etka I svets'kog rata i krasan drvo
red divijih kestenova na potiskom keju, a zatim centralni park pred Gradskim ku ć om i drvoredi naših uiica od bagremova, platana, 1ipa, jasenova
í u zadnje vreme od katalpa i koprivi ć a.
Delatnoš ć u Komunalne RI došlo ie do sa đ enja drve ć a na gradskom
qroblju i vašarištu po č etkom 70-ih godina. CentraÍni park ii posh e oslobo đenja proširen nakon otklaniania dobrovolinim radom ostataka velike
katoii č ke crkve č ija je izgradnja bila obustavliena izbijanjem I svetskog
rata, tako da sada zauzima č itav Trg maršala Tita — izuzev okolnih parkirališta, stanir,e gradskoq autobusa, kolovoza, peša č kih arelaza i trotoara.
U zapadnom delu parka, prima Gradskoi ku ć i. ie postavlien lep vodoskok
koji nažalost — iz materijalnih razioga — radi sari u izuzetnim prilikama. Posh e nekoliko godina brižljive nege, bio ii dosta zapušten, sa đeno
je samo preko leta cve ć e. I kontinuiranoi rekonstrukciji i održavanju brine
Si naše preduze ć e od 1981. godine, kada ii uvedeno sa đenie cve ć a dva
nuta i po č elo ii kaldrmisanje staza malim kockastim kameniem, postavljene su nove kiupe i korie za sme ć e. 1984. godine renovir я no је i десie igralište i od osrašenog drve ć a iz Narodne bašte nanravlieni su novi
objekti: tobogani, 1juljaške, vrteške ltd. Id tada ie to omiljeno boravište
predškoiske,. pa i nešto starije deci.
—
1982. godine je došlo do inovacije okulni želiezni č ke stanice (ulica
Petefi Šandora). Sa jedne strafe — prerna stanici — posa đ ena ii č etvororedna aleja breza sa travniakom ispod drve ć a, a put je asfaitiran i posa đene su i rrrže. 1987. iodine preuzela ie briqu 0 ovom rastiniu mesna
zajednica. Ruže i travnjak su uništeni zbog nestru č nog negovanja, pa ie

sanacija ponovo poverena preduze ć u.
lzgradnja ostalih ulica ie tako đe njihova stalna aktivnost. Sa đenje
drve ć a, odnosno obnova zelenih površina, po č ela Ii 1961. godine prema
inženjerskim pianovima. Tada je posa đen izme đ u grada i industrijske zone — iza bolnice i kasarne — zeieni zaštitni pojas. Sadnice donete iz
Beoqrada su trebale da razbiju monotoniju. Tako, ulica JNA zasa đena је
niskim, u homogenim delovima, razli č itim vrstama sadnica. Tada su u
Sentu prvi put unite five vrste: piramidaina breza, žaiosna forma beiog
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duda, klon I, 214 evroameri č kih topola itd. Tako đe ii u to vreme po č eia
i breza da se koristi kao uli č no drvo. Id velikog broja vrsta posa đ enih
stabala te godine neki osetijivije se nisu održaie zbog izuzetne sušne
godine i neadekvatne nege posh e sa đenjá. Šezdesetih godina radiio se na
planskom ozelenjavanju i drugih važnijih saobra ć ajnica i ulica: Beogradske (platani), I. L. Ribara (kataipe), Kara đorđeve (katalpe sa jedne, a lipe

sa druge strane), V. I1i ća (kaprivi ć i), sađenje su bele topole duž Tornjoškog
puta i lipe u Lenjinovoj ulici. Nekoliko godina trajalo ii ozeienjavanje zelenog pojasa du ž Keja B. Kidri č a (na suprotnoj strani drvoreda divijeg
kestena), pri сети ii bib o sa đ eno drve ć e i žbunje u grupnom rasporedu.
Tada su po č ele da se iznose ruže na zelene površine duž ulica (ispred
Irlotela Royal, na keju). Danas se 0 manjem deiu zelenila du ž ulica brine
preduze ć e za komunalne poslove (Centar), dok su u drugim deiovima grada sari gra đani dužni da neguju zeleniio ispred svojih ku ć a.
Paralelno sa obnovom puteva, poslednjih godina, na manjim trgovima (Njegoševom, Narodnog fronta, na Trgu mira, Ribarskom i oko statue Stevana Sremca), vrlo jeftino su formirane zelene pavršine iz sredstava mesnog samodoprinosa. Ispod poštanskog tornja, me đ utim, zbog nemara pošte, zelena površina ii uništena. Nedavno je form;irana zelena
površina i u ulicama Boška Jugovi ć a i Tan č i ć Mihalja, preko puta nive
apoteke, odnosno Dora zdravija. U prole ć e ove godine su posa đ ene sadnice sibirskog bresta. Obnovljene su i zelene površine u uiicama Laze

Lazarevi ća, Vojislava 11i ća, Svetizara Miieti ć a, kao i u deiovima ulica Na
rodne revolucije i Petefi Šandora.
Istorijat Narodne bašte zaslužio bi posebno poglavije, ali u nedostat
ku prostóra možemo re ć i sari toliko da ii posh e osiobo đenja taj objekat
lošim staranjem više preduze ć a, ustanova i organizacija, u velikoj meri
upropaš ć en. Preduze ć e ii 1981. godine, prima pianovima Šurarskog fakulteta Beogradskog univerziteta, po č eio sa njenom rekonstrukcijom, ali
1987. godine opet ii predata S1Z-u za rekreaciju koji nakon godinu i po
zbog pozarašnih troškova ure đenja, izuzev bazena, odrekao se vlasništva.
Id tada rekonstrukcija Narodne bašte te č e u okvirima redovniih zadataka

Komunaine RI i nadamo se da се sa svojim obnovljenim objektima p05tati ponovo ono što ii nekad i bi1a: omiijenim šetalištem i izletištem našíh gra đ ana.
Pomalo ii neobi č no posh e parkova govoriti 0 groblju, međ utim, održavanje gradskog groblja i obavijanje sahrana spada u zadatke ove RI.
Id javnih objekata Sente iz najranijih vremena sari je grobljima
ostao trag. Pre turskih vremena groblje ii bibo na po č etku današnje U1ice
I. L. Ribara, verovatno u blizini, i manastirske crkve i po njegovim razmerama možemo zakiju č iti da se radilo 0 naseljenijem mestu. Pi č etkom
XVII veka nastalo ii pravoslavno (srpsko) groblje, dok ii katolí č ko (mađ arsko) samo jedan vek kasnije, izme đ u po č etka Tornjoškog puta i sadašnje Vojvo đanske ulice. Postoje ć e gradsko grobije ii otvoreno 1880.
godine, a katoli č ko kid vašarišta i jevrejsko (izraelsko) po č etkom ovoga
veka. Sahrane su organizovaii i obavijali privatni pogrebnici sve do osnivanja Pogrebnog preduze ć a posh e oslobođenja. Prvi poslovo đ a u nivoj
radnji u ulici G. P. Drapšina (preko puta današnjeg bioskopa) bio ii Janiš
Ferenci, bivši viasnik.
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Gradsko groblje i Pogrebno preduze ć e su došli pod u,pravu Ustanove
za javnu č isto ć u nakon njenog osnivanja, zajedno sa stolarskom radnjom za
izradu pogrebnih rekvizita (mrtva č kih sanduka). Na njegovo ure đenje i na
podizanje nove, savremene mrtva č nice, č ekalo se do 60-ih godina. Koliko
ii bio predrasuda u to m pogledu, ilustrova ć emo sa jednim doga đajem:
Ferenc Deak, direktor preduze ć a u penziji, ispri č ao mi ii da ii njegov
plan 0 sadnji lupa u groblju odbijen od gradske skupštine na osnovu mišljenja sanitarnog inspektora koji ii smatrao da се , pošto lipe puštaju kirifle duboko, č ak u grobove, рсе l е koje sakupljaju med sa njihovih cvetova ugroziti zdravlje potroša č a. Zdravlje stoke koja je pasla po grobovima nije zabranjivalo »stru č njake«.
Id tada se ova grana delatnosti mnogo razvijala (gde razvoj postoji
č ak i u umiranju). O ogra đ ivanju groblja i 0 podizanju nove mrtva č nice bí10 је ve ć re č i. Stara mrtva č ka kola su smenila dva savremena vozila za
prenošenje mrtvaca. I prodavnica pogrebnih rekvizita ii ovde preneta iz
sedišta preduze ća u ulici Ilije Birč anina tako da ožaloš ć eni mogu na ć i
sve potrebne stvari na jednom mestu i sari zbog dozvole za sahranu
moraju i ć i u zgradu Sku:pštine opštine. Mrtva č ke sanduke i opremu proizvodi »Usluga« iz Ba č ke Topole — sve od crne trake do venca od veš
ta č kog materijala. Istina, naši sugra đani više vole i radije kupuju prirodno
cve ć e, a pošto preduze ć e nema baštovanstvo, isto moraju nabaviti od
sen ć anskih privatnih baštovana kojih ima dosta.
U našem gradu u proseku ima 400 sahrana godišnje, polovina od
toga na gradskom, a druga polovina u dva groblja pod crkvenom upravom (pravoslavnom i katoli č kom). Jevrejsko (izraelsko) grobije od drugog
svetskog rata više ne radi.
Površina gradskog groblja iznosi 8 hektara, ali mu je svega 60 %
iskoriš ć ena za grobnice, ostalo koristi preduze ć a »Duvan« u poljoprivredne svrhe na osnovu petogodišnjeg zakupa. Groblje održavaju 4 grobara i možemo re ć i da se taj poslednji ispra ć aj na ve č ni po č ina Sen ć ana
obavlja uredno i kulturno. Obavljanje sahrane tako đ e spada u zadatke radnika preduzeć a. Da bi obred bio sve č aniji, preduze ć e može doprineti emitovanjem muzike sa magnetofonske trake. Po želji gra đana prihvata i održavanje grobova: ure đ ivanje jednoikratno iii preko cele godine, sa đenje
i negovanje cve ć a, ukrasnog žbunja, plevljenje, polivanje, nanošenje zemIje, kopanje itd. prima odre đeno.m cenovniku.
Polaganje na odar, prima opštinskoj odluci, dozvoljeno ii samo na
odre đenom mestu na groblju, izuzev u slu č aju odavanja naro č ite poč asti
može se praviti sari po posebnoj dozvoli Skupštine opštine.
SPOREDNE DELATNOSTI
Sporedna deiatnost preduze ć a ograni č ena ii na hoteiske usluge.
Kako smo to č uli od jedinog radnika ovog pogona, Eve Heredi, sada onima koji traže preno č ište stoji na raspolaganje 13 — i to 3 jednokrevetne
i 10 dvokrevetnih soba. U dvokrevetnim sobama postoji lavabo sa hladnom
vidor, u jednokrevetnim i TIKI bojleri, a hotel im a i dve prostorije za
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tuširanje. Sobe su — u to sam se li č no uverio -- udobne, prostrane, svet1 е , dobro su zagrejane ротоси toplovoda i č iste, sari se može zameriti
da davno nisu kre č ene, ni farbane. Mog1a bi se obnoviti i posteijina. lna č e,
njihova iskoriš ć enost nije U pitanju, tu stanuju radnici preduze ć a č ije sedište ii van Sente (ranije Mostogradnja, a sada Naftagas). Kapacitet je
iskorišten č esto 100°ío, a najmanje 90°ío. Tako, prošlog meseca (septembar) 41 osoba imala je 372 no ć enja. Č esto odsedaju inostrani sportisti
(ranije su bili i glumci iz Madarske), prošle godine na primer primijeno
ii 16 osoba.
Prima Jožefu Pice, penzioneru, koji ii bio rasporeden na posiove
ugostiteljstva u ovom preduze ć u cd 1961. do 1982. godine, ziatno doba ovih
delatnosti bib o ii pedesetin godina. Pored hotela radii su bife i gradsko
kupatilo sa lekovitom vidor koja je sadržavala jod. Mogu ć nost ishrane u
velikoj meri ii pove ćala promet hotela. Kupatiio, kije je č ak i 60=ih
godinama bib o veoma popularno, postepeno ii prestalo sa radom zbog
uvodenja gradskog vodovoda. Bife ii za,tvoren posh e penzionisanja č ika
Jožike i time su prestali i »sporedni poslovi sporedne deiatnosti«: leti
rasprodaja viršli, mekike, hleba namazanog maš ć u, sladoleda, osvežavaju ć ih i abkoholnih pi ć a (na bazenu), a zimi kuvanje саја i vina . .. Sve ii
to ponekad zahtevalo dnevno č ak i 16-č asovni rad i angažovanje ceie
porodice, ali dohodak po u č inku, tj. prima prometu, ipak ii delovao primamijivo. Svakako, sari radnicima nalik na č ika Jožiku, koji vole da
rade, to se č inilo, jer za to vreme ii pobeglo dosta zakupaca i kelnera
zbog radnih uslova koji nimalo nisu bili 1aki.

Ovi godine ii prestala sa radom i hemijska č istiona i praonica nakin odiaska u penziju rukovodioca. Poslednjin godina vodila se borba

sa materijalnim teško ćama zbog porasta cene troškova, mada ii decenijama radila rentabilno.
Jedinica preduze ća za visoku gradnju, koja ii u po č etku podizala
nusprostorije, radionice i garaže za smeštaj vozila pri sedištu preduze ć a
u ulici lbije Bir č a,nina, 1985. godine ii izvela i dogradnju zgrade škoie U
Gornjem Bregu.
U dogovoru sa 1okalnim gra đevinskim preduze ć em više ne prihvata
takve poslove, njeni radnici rade na izgradnji vodovoda i kanalizacije i na
time su postigli veoma lepe rezultate. I tome svedo č i zadivni sister u
dužini od 2 km, koji besprekorno funkcíoniše u sen ć anskoj »Poljoprivredi«, vodovodna kanalizaciona mreža u Senti, u dužini preko 20 km i magistralni vodovod u Coki preko 5 km dužine — saopštio nam ii Ferenc

Barna, rukovodiiac pogona.
Као što smo videli, Komunalna RI u Senti za vreme svog 40-godišnjeg postojanja stalno se razvijaia, pri č emu se trudila da svojom deiat-

nošću budi od koristi ljudima koji tu žive. U to m nastojanju, zahvaljuju ć i
poréd ve ć spomenutih i bivšim direktorima Radovanu Sodi ć u i Nedeljku
Rtlagi ću, kao i sadašnjem Rudolfu, dip1. ing. Cegledi — u potpunosti ii
uspela, i danas život grada i komune ne može se ni zamísliti biz koor.diniranog i efektivnog rada svih organizacionih jediinica preduze ć a.
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Sa razumevanjem upravnih organa grada i sa daljom plodonosnorn
saradnjom izmedu opštinskih organa vlasti i uprave preduze ć a, a ne sari
ротоси ve ć nazna č ene modernizacije i mehanizacije njenih usl'uga, može
se o č ekivati dalji razvoj svih delatnosti koje siuže ne sari za udobnost
i dobro raspoloženje, ve ć i za vitalne interese stanovništva.
Završavaju ć i svoj rad u ovoj nadi, dozvolite mi da se zahvalim svim
onima koji su mi svesrdno pomagali stavijanjem na raspolaganje i preciziranjem podataka 0 istorijatu, sastavu i sadašnje т radu radne organizacije i to — pored onih koji su navedeni u tekstu — direktoru Rudolfu
Cegledi, pravniku Evi Roža i referentu ONO i DSZ Nandoru Sa1ma.

U Senti, 16. oktobra 1989. godine
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Janoš Sloboda

Upravna zgrada Komunalne RO u Senti
A Kommunális Munkaszervezet igažgatósági épülete

Zgrada 1969' godine — Az épület 1969-ben

Obrada podataka — finansijski sektor
Adatfeldolgozás —pénzügyi részleg

Kanalizacija — prepumpna stanica
Gsatornázás —szennyvízátemel ő

Vašarište — adm. zgrada i sanitárni čvor
Vášártér — ű gyintézési épület és vizesgóc

Hidroforska stanica sa dezinfekcijom
Szivattyútelep és fert őtlenítő

Narodna bašta, Senta - A zentai Népkert

Centrahij park, Senta - A zentai központi park

-'_

kx гtvatni:n nu Gmdokom umb|1u 1989. god.

Stara kola za prevoz mrtvaca 1966. god.
A régi gyászkocsi 1966 ban

Pogrebna kola 1989. god. — Halottszállító gépkocsi 1989 ben

■■■ в ■■■■■ в ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

CrC
controlmatiac
Commerce d.o.o.

Projektovanje,
inžinjering,
proizvodnja merne
dozirne tihnike,
servisiranje,
marketing i zasiupanje.
Fa jfar jeva 15 61230 Domžale. YU
,

Tel.: 061 713 552, Tel. international: + 38 61 713 552

Telefax: 061 841 551, Telefax international: + 3861 841 551
~

■■■■ ввв ■■ в ■■■■ в ■ в ■■■ вв ■■■■■■ в ■ в ■■ в ■■■ ввв ■
23

AGROVOJVOOINA

DP VIII VII I GREJANJE
NOVI SAD
SEKTOR „V000VOD " SA POSLOVNICAMA
POSLOVNICA »sANITARIJE-ARMATURA« — 2001
Е lektri č ni bojleri, livene kade, č eli č ne kade, vodokot4i ć i, sanitarne keramike, sudoper ormari ć i, vodovodna armatura, sanitarna armatura, sanitarna
galanterija, gumena roba, WC sedišta, toalet ormari ć i ostala galanterija.
Tel. centrala 021/614-700/26, 27 i 28, direktan telefon 20-448, 52-095
POSLOVNICA »sPOLJNI VODOVOD« — 2003
Polietilenske cévi, PVC kanalizacione i vodovodne cevi i fazona, Iivene
cevi i fazoni, kerami č ke cevi, salonit cevi za ventil.aciju vodovod i kanalizaciju, liveni fazoni za spoljni vodovod, vodomeri.
Tel. centrala 021/614-700/23, 24 i 25, direktan telefon 20-457, 52-096
POSLOVNICA »C E V 1« — 2004
Šavne cevi, bešavne cevi, olovne cevi, hamburški lukovi.
Tel. central.a 021/614-700/30, 31,32, 33 i 21, direktan telefon 51-092, 22-483

RADNA ORGANIZACIJA ZA PROIZVODNJU
POGREBNE OPREME SA Р. О .
BAČ KA TOPOLA, RADE KONCARA 85
Telefoni: pozivni 024; centrala 711-329, 711-332;
komercijala 714-333, 714-334
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A KOMMUNÁLIS VÁLLALAT JOGELŐ DEI
Városunk kommunális szükségleteinek vállalati keretekben, azaz korszer ű en történ ő rendezése és kielégítése a felszabadulásig, s őt azon túl
is váratott magára, A negyvenes évek végéig a köztisztasági, és egészségügyi szükségletek közüzemi keretekben történ ő kielégítése eleinte
a város.i és járási népbizottság közvetlen ieányítása alatt nyert megoldást.
Négy év múltán, azaz 1949. május 10 én alakult meg a zentai Č isto ć a Gazdasági lntézmény, a vállalat legkorábbi jogel ő dje, err ő l csak a bírósági
cégbejegyzésb ő l ártesülhetünk, mivel az alapítási okiratokat. egyel ő re nem
sikerült felkutatni. Aszóban forgó cégbejegyzésb ő l azonban maradéktalanul nyomon követhetjük a v.állalat jogel ő deinek cégváltozását. A kissé
»fából vaskarikának« t ű n ő »gazdasági intézmény« 1955. március 8-ig m ű ködik, ekkor kapja a Č isto ć a Városi Köztisztasági Vállalat elnevezést, majd
egy évre rá, 1956. március 4~ én a Č isto ć a Köztisztasági Vállalat, Zenta
nevet. Az elnevezésekból ítélve a vállalat alaptevékenysége a köztiszta~

ság fenntartásával volt kapcsolatos. Újabb tevékenységi ágak belépése
szükségessé tette az elnevezésnek az egyéb kommunális tevékenységekre utaló módosítását. Így a vállalat jogel ődje 1957. január 10-én vette fel,
illetve jegyeztette be a Városi Kom,munális Vállalat nevet, és ezen a néven m ű ködött története során a legtovább, egészen 1975. augusztus 31-ig,
amikor is egyesülvén a Városrendezési és Kommunális Tennivalók Intézetével Kommunális-Lakásügyi-Tervez ő Vállalat, Zenta nevet vette fel. Ekkor, pontosabban 1975. szeptember 1-jével csatlakozott hozzá az 1952. má
jus 1-jét ő l Kéménysepr ő Intézmény, Zenta, majd 1955. június 6-tól Kéményseprő Vállalat, Zenta néven bejegyzett másik jogel ő d.
1977. február 15-t ő l az elnevez.és Kommunális-Lakásügyi Vállalat, Zenta, 1979. március 18-tól pedig Kommunális-Lakásügyi Munkaszervezet, Zenta lesz. Ezeket a névváltozásokat természetesen az üzemszervezésre

vonatkozó gazdasági jogszabályok gyakori módosulása tette szükségessé.
1980. október 1-t ő l viszont a munkaszervezet szerkezete módosult: a most
már hivatalos nevén Kommunális Munkaszervezetnek nevezett vállalat 2
tmasz-ra: az Október 8-a és Projektinvest korlátlan egyetemleges felel ősség ű társultmunka-.alapszervezetekre és az adminisztrációt, valamint a
pénzügyviteli tennivaló'kat ellátó munkaközösségre. 1988. december 31-vel
a Projektinvest kivált, és 1989. ja гnuár 1-zével Október 8-a Kommunális Munkaszervezet, Zenta néven Létrejött jelenlegi vállalatunk.

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE
A sz ű kszavú bírósági cég.bejegyzések nem sokat árulnak el a vállalat 40 éves munkájáról és tevékenységér ő l, .így hát a korabeli dokumentumok, különösen az igazgatási és önigazgatási szervek jegyz ő könyveinek
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meglehet ő sen hiányos gy űjteményéhez és a hajdani — ma már zömmel
nyugállományban lev ő vezető k és dolgozók visszaemlé'kezéseihez kellett folyamodnunk. Az 1949. évi megalakulásról, sajnos, egyetlen szemtanú sem tudott beszámolni; els ő igazgatója, Milan Pešut is néhány éve
már, hogy örökre eltávozott. A vállalat önállóvá válása el őtti munkavezető ,
Kispál János nemkülönben. A vállalat tisztvisel ő i közül a ma már szin
tén nyugdíjas Stanka Udovi č ki, akinek annak idején m,ég betekintése volt
az alapító okmányokba, a v.álladat történetével kapcsolatban a következ ő
nyilatkozatot adta:
— A város.i Kommunális Vállalat a zentai városi Népbizottság keretében m ű ködő kommunális szolgálatként kezdte meg munkáját. M ű kё dését a városi költségvetésb ő l dotálták, de a tevékenységét képez ő
munkából is tett szert bevételekre. Ezek a tevékenységek: a városközpont
tisztántarása, temetkezési szolgáltatások, piaci díjbeszedés és a gyepmesteri tevékenység volt. Ez az ügyvitel azonban nem vezetett a városi
kommunális szolgáltatásoknak a fejl ő déséhez. A vállalat els ő irodája á
mai Csarnok áruház bejáratától jobbra elhelyezked ő , jelenlegi raktárhelyiségekben volt.
Mint minden történelemnek, a Kommunális Munkaszervezet történetének a kezdetei is a legendák ködébe vesznek. A vállalat jelenleg legrégebbi aktív dolgozója, Zoran Đ atkov, aki 1962 -ben került a v.állalathoz
(még Pešut igazgató idejében), emlékszik a »h ő skorra.«, amikor a szemét- és fekáliakihordás a háztartásokból kézi er ővel, piszkos és az egészségre ártalmas, nehéz fizikai munkával történt. A kihordott háztartási hulladékot fogatos kocsin szállították el. A ló annyira megtanulta már, hogy
mi a dolga, hogy minden bejárat el őtt magától megállt, megvárta, amíg
a szemetet felrakják, majd minden nógatás nélkül tovább indult.
A dolgozók közötti emberi és munkatársi kapcsolatok a nehéz munka
és a szerény keresetek ellenére (vagy talán éppen ezért) igen jók voltak,
minden alkalmat megragadtak a közös ünneplésre, disznótoros vacsorákra,
melyeknek varázsa és bens ő séget árasztó fénye a megváltozott ,körülmények, rohanó mai világunk hatására igencsak megfakult.
Pešut igazgató emberséges hozááll_ásáról is keringnek történetek a
vállalatban, aki a megalakülás után minden rászorulónak talált munkát a
vállalatnál, különösen a nyugdíjkorhatárt elért id ős embereknek, akiknek
csak néhány évük hiányzott a nyugdíjjogosultság eléréséhez: a legtöbbjüket utcasepr ő nek osztotta be a hátralev ő egy-két évre. Azt is megjegyezték
róla, hogy a téli nagy hidegekben, amikor a h ő mérséklet —15 C° alá sülylyedt, nem engedte ki a munkásokat küls ő munkára. A dolgozók lakásgondjainak megoldásán is sokat fáradozott.
A Č istoća és utódai a köztisztaság fenntartásán kívül, amelyhez az
utcák, ,átjárók, közterek és piacok söpnése, télen a hó eltakarítása, a köztemet ő gondozása és a temetkezések lebonyolítása, a háztartási szemét
elhordása, valamint az emészt ő gödrök és az árnyékszékek tisztítása, a
gyepmesteri munka, vagyis az állati tetemek és kóbor állatok összegy űjtése és megsemmisítése, azonfelül a közkutak és vázelvezet ő létesítmények karbantartása tartozott, még — a kommunális tevékenységhez csak
fenntartással sorolható tevékenységekkel is foglalkoztak.
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Ilyen volt p.éldául a kompközlekedés lebonyolítása a tiszai híd felépültéig a mai Boris Kidri č rakpart végénél és a városon kívül, Bátkánál.
Keresztényi József újságírónak Csonti Tiborral készített riportjából (A
'a б naképítő , Tiszavidék 1989. szeptember 29.) tudtuk meg, hogy 1951-t ő l.
amikoris a riportalany itt munkába állt, a város alatt köz1eked ő kompon
nyolcan teljes їtettek szolgálatot: hajnali négyt ő l este nyolcig háromanhárman, éjszaka pedig, azaz este nyolctól hajnali négyig ketten húzták
a kompkötelet. Zoran Đ atkovtól tudtuk meg, hogy a kompközlekedés mellett szervezett csónakforgalom is volt a Tiszán: nyáron a túloldali strandra
vitték át és hozták vissza a fürd őző ket, télen, jégzajlás idején az utasforgalmat bonyolították le, amikor a kompközlekedés lehetetlenné vált.
Deák Ferenc, a vállalat következ ő , 1973-tól nyugállományban lev ő
igazgatójának irányítása alatt indult meg a fejl ő dés, a korszer ű södés. Saját bevallása szerint csak vonakodva fogadta el a megtisztel ő megbízatást, mert a vállalat ügyei nem a legjobban álltak: a m ű szaki felszereltség úgyszólván a nullával volt egyenl ő , a pénzügyek pedig meglehet ő sen
ziláltak voltak, a vállalat a v.áros anyagi támogatására szorult. Különösen
a köztemető ( a Belgrádi utca végén) volt siralmas állapotban, a sírok
között a környék apróbb-nagyobb állatai legelésztek baromfitól a lábasjószágig (tehenekig) bezárólag, köztük a temet ő cs ő sz állatállománya is. A
leend ő igazgató els ő kikötése tehát az volt, hogy a vállalat igazgatását
csak akkor veszi át, ha a temet őt bekerítik, és a hullaház helyett korszer ű
ravatolozót emelnek. Erre igéretet is kapott, bár az egyik városatya a
szóbanforgó megbeszélés alkalmával odaszúrta: »Tán magadnak akarsz
ott örök emléket állítani?«
A városi testület azonban állta a szavát: a kerítés és a korszer ű
létesítmény elkészült, a legelész ő állatok kiszorultak a jobblétre tért zentai polgárok nyugvóhelyér ő l.
Az igazgatóválasztás idején Deák Ferenc elmondása szerint a vállalat a következő tevékenységeket látta el: köztisztaság fenntartása (utcasöprés, szemétkihordás, emészt őgödrök és árnyékszékek tisztítása, piac,
vásártér, temet ő fenntartása, gyepmesteri tennivalók, vegytisztító, városi
közfürdő , szálloda és büfé üzemeltetése. A felsorolt tevékenységek évrő l évre b ővültek, 1976. december 15 én például a tevékenységet felsoroló okirat a fentiek mellett a parkolóhelyek, a lakó- és középületek, a
nyilvános vízvezeték, a központi f ű tés fenntartását, illet ő leg karbantartását is feltünteti, a korlátlan egyetemleges felel ő sség ű Kommunális Munkaszervezetnek 1980. október 1-t ő l a múlt év végéig érvényben lév ő alapszabálya szerint pedig a víztermelés és elosztás is az alaptevékenységhez
~

tartozik.
AZ OKTÓBER 8. KOMMUNÁLIS MUNKASZERVEZET

TEVÉKENYSÉGE
Az Október 8. Kommunális Munkaszervezet, Zenta alapszabálya az
ügyvitel tárgyaként az alábbi alaptevékenységeket irányozta el ő :
— utcák tisztítása és szemétkihordás, a háztartási szemét elhordása és elhelyezése; emészt ő gödrök tisztítása, utcák mosása és öntö-
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zése, piacterek ; vásártér és nyilvános parkolóhelyek rendbentartása és
fenntartása;
— mindennem ű temetkezési kellékek árusítása és temetésrendezés,
a temető k fenntartása a városrendezési és szanitáris el ő írásokkal össz-

hangban; `
— mindennem ű kéménysepr ő i szolgáltatás ellátása a lakosság és

közületek részére;
— a vízvezeték-hálózat fenntartása és vízszolgáltatás, a közkutak és
csapok karbantartása, a nyilvános vízvezeték és csatornarendszer igaz-

gatása;
— utcák és útvonalak rendben tartása ё s fenntartása, közutak fenntartása és védelme, helyi és kategórián kívüli utak, terek fenntartása;
— közterületek parkosítása, valamint a, városi földterületek, parkok

és fasorok fenntartása.
Melléktevékenys:ég: éjjeli szálláshely-szolgáltatás; gazdasági, lakóés egyéb épületek építése, helyreállítása, átalakitása és javítása; közlekedési létesítmények építése; utak, utcák és terek, valamint nem említett
közlekedési létesítmények építése, helyreállítása, javítása; vízépítészeti
létesítmények építése; csatornák, medencék, alagutak és cs ővezetékek,
küls ő vízvezetékek és osatornázás, valamint egyéb vízépítészeti létesítmény építése, helyreállítása és javítása, építészeti szerelékek, bels ő vízvezetékek és csatornázási, villamos- és g ő zf ű tési szerel+ékek beszerelése
illetve jegyeztette be a Városi Kommunális Vállalat nevet, és ezen a néven m ű ködött története során a legtovább, egészen 1975. augusztus 31-ig,
amikor is egyesülvén a Városrendezési és Kommunális Tennivalók Intézetével Kommunális-Lakásügyi-Tervez ő Vállalat, Zenta nevet vette fel. Ekkor, pontosabban 1975. szeptember 1-jével csatlakozott hozzá az 1952. május 1-jét ő l Kéménysepr ő Intézmény, Zenta majd 1955. június 6-tól Kéménysepr ő Vállalat, Zenta néven bejegyzett másik jogel ő d.
1977. február 15 - tő l az elnevezés Kommunális - Lakás.ügyi Vállalat, Zenta, 1979. március 18 - tól pedig Kommunális - Lakásügyi Munkaszervezet, Zenta lesz. Ezeket a névváltoztatásakat természetesen az üzemszervezésre

vonatkozó gazdasági jogszabályok gyakori módosulása tette szükségessé.
1980. október 1-t ő l viszont a munkaszervezet szerkezete módosult: a most
már hivatalos nevén Kommunális Munkaszervezetnek nevezett. vállalat 2
tmasz-ra: az Október 8-a és Projektinvest korlátlan egyetemleges felel ő sÉэΡ s

javítása.
A felsorolt tevékenységet a következ ő részlegek és szervezeti egy-

ségek látják el: a vállalat általános m ű ködésével és pénzügyvitel+ével az
általános részleg 8 munkakörbe beosztott 13 dolgozója és a pénzügyiszámviteli részleg 10 munkakörbe beosztott 12 dolgozója van megbízva.
A tulajdonképpen alap- és melléktevékenység a m ű szaki részleg alábbi
szervezeti egységeire hárul:

Vízvezeték és csatornázás
Vízmin őség-el len ő rzés

Köztisztaság
Temetkez-ési szolgáltatások és zöldövezetek
M ű szaki el ő készítés és karbantartás
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14 munkakör 40 dolgozó,
3 munkakör 3 dolgozó,
20 munkakör 45 dolgozó,
8 munkakör 21 dolgozó,
8 munkakör 11 dolgozó.

A szükséges dolgozók létszáma nem teljes, a megnyitott munkahe-

lyek egy része nincs betöltve.
Mint a tennivalók felsorolásából is látható, a vállalat néhány alapéi melléktevékenysége id ő közben megsz ű nt, mások jelent ő sen kibővültek

és átvették a vezet ő szerepet.
A К6ZTISZTASА G
A köztisztasáp fenntartásán folyó tevékenység a kezdetekt ő l a mai
napig óriási fejl ő dése fent át, ami a munka mechanizálását illeti. Ez
a legkevésbé a közter Ёel оtek tisztántartására vonatkozik, minthogy az, akárcsak kezdetben, ma is kézi er ővel, ami pedig a munkaeszközöket illeti:
vessz ő sepr ű vel és kézikocsival történik. Míg húsz évvel ezel őtt 8-10
dolgozó egy munkavezet ő felügyelete alatt csak a sz űk központ takarításáról gondoskodott, jelenleg a Tito marsall téren kívül a Petar Drapšin
utcát a volt AIK központig, a Népi forradalom utcát a Njegoš térig, a
Lenin utcát a ґ'Aájus 1. térig, a Pionír utcát a Belgrádi utca sarkáiq, a
5tevan Sremac •és a Jovan Đ orđ evi ć utcákat pedig teljes hosszukban, ösz
szesen tehát 9606 m 2-t söpörnek fel a hét minden napján. A munka. akárcsak régen, éiiel, azaz 10-t ő l reggel 6 órára folyik (valamikor éjfélt ő l hajnali 4 óráig takarították fel a belteret, a külterületek takarítására csak
minden másnap került sor). A Boris Kidri č rakpart takarítása hetenként
kétszer történik a rendes munkaid ő alatt (délel őtt).
Ezt a munkát éjjel 3, nappal pedig 2 dolgozó látja el, de ősszel,
lombhulláskor négyre is szükséq van. A téli hóeltakarítás is a hatáskörükbe tartozik, persze a íárdák takarítása a háztulajdonosok és az üzlethelyiséget tartók dolga. A köztisztaság ügye nagy lépéssel jut majd el őre, ha sikerül a tervbe vett utcasöpr ő gépet beszerezni, mivel ma már a
város nagy r,ész,én elkészült útburkolat lehet ővé és indokoltó teszi annak
alkalmazását. Ennek beszerzésével a tevékenység alá vont terület is bizonyára b ővülni foga
Az utcák locsolását, mosását évekkel ezel őtt a t ű zoltósáp látta el
vállalatunk anyagi terhére. régehben a Tiszából szivattyúzott, kés ő bb a
hidroforokból nyert vízzel. Néhány éve ez a tevékenység megsz ű nt, de a
locsolókocsi beszerzése szintén a távlattervben szerepel.
A piac takarítása és nyáron a locsolása is napi feladat. Ez éjjel folyik, de a hulladékpapír összeszédése már délutánonként megtörténik.
Az utóbbi években a városháza mögötti zöldségpiac is b ővült, korszer ű södött. Fedett és fedetlen betonasztalokkal látták el, a földr ő l való árusítás néhány termény (pl. a dinnye) kivételével megsz ű nt. A tejtermékek
árusítására a Csarnok épülete és tet őterasza után a piac Népi forradalom utcai sarkánál álló épület megfelel ő helyiségét jelölték ki, s végül a
piaci illemhely évtizedeken át megoldatlan kérdését is megoldották, mivel a központi parkban lev ő nyilvános WC megsz ű nt.
* Megjegyzés: Id ő közben a gépeket üzembe helyezték.
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A vásártartás ügye is rendez ődött: a Dózsa György térr ő l végleg
visszakerült az Újvidéki út és az alsóvárosi katolikus temet ő közötti vásártérre; amelyet fásítottak, és ellátták a szükséges közbiztonsági és egészségügyi Iétesátményekkel, valamint vízzel és villannyal. Évente 9 vásárt
tartanak itt, a téli hónapok kivételével minden hó els ő vasárnapján. A vásártér el ő készítésér ő l és takarításáról is a Kommunális Vállalat gondoskodik.
Megoldatlan azonban a baromfipiac kérdése. Ennek helye emberémlékezet óta a Május 1-je tér volt, a hetipiacos napokon, kés ő bb egészségügyileg kifogásolható módon ugyan, de az ócskapiac is ideköltözött.
Néhány éve a tér rendezése folytán mindkett ő kiszorult a tér szélére, s
a kérdés sürg ős megoldásra vár. A piac területe egyébként 4900 m2
.

Míg az utcák, terek tisztántartása még ma is úgyszólván középkori
módszerekkel történik, a szemétszállítás az utóbbi évtizedekben sokat fejl ődött. A gépesítés a 70 -es években indult meg, amikoris a fogatos járm űveket korszer ű gépjárm űvek váltották fel. Eleinte pótkocsis traktorral
szállították. Ma a közterületeken összesöpört szemetet szeméttárolókban
gy űjtik össze, és hetenként szállítják el a szeméttelepre, az 1979 -ben és
az idén beszerzett konténerszállító kocsival, akárcsak a gyárak üzemi hulladékát.
A k'öztisztasági egység munkájának zömét azonban a háztartási szemét elhordása teszi ki. 1968 -ban a községi szervek határozata kötelez ővé
tette el ő ször csak az I. helyi közösség területén aszóban forgó szolgáltatás bevezetését. A lakosság érintett része eleinte tiltakozással fogadta ezt az intézkedést, mert a háztáji szemétdombok évenkénti kihordása
— noha egészségügyileg nem felelt meg a korszer ű követelményeknek
— anyagilag elfogadhatóbbnak t űnt. Ma már azonban a város területén
10 800 háztartás és a közületek is igénybe veszik ezt a szolg,áltatást.
A szolgáltatást eleinte egy pótkocsis Zetor traktor látta el, a szemét kihordása és feldobálása kézi er ővel, vödrökkel történt. A korszer ű
önm ű ködő szemeteskocsikat 1980 -ban és 1984 -ben szerezték be. Ekkor kötelez ővé vált a típuskannák használata is, aminek azonban sok háztartás
még most sem tesz eleget. NAGY József, az egység vezet ője, aki a köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó adatokat közölni szíves volt, elmondta, hogy nem kis nehézséget okoz az 'itt dolgozóknak, hogy a háztartási szemetet mindenféle edényekben rakják ki az utcára, és közé
gyakran üveg-, cserép- és téglahulladék is kerül, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt a járm ű vet is rongálja. A télen kirakott parazsas hamu viszont már tüzet is okozott. Ezért a szemeteskannákon kívül csakis
neylonzsákokat használjanak. Az építési hulladékot vagy a kerti hulladfékot
a köztisztaság járm űvei szintén elszállítják, de külön díjsza'bás szerint. A
háztartásokban összegy ű lt és be nem váltható üvegeket pedig a legtanácsosabb az utcákon elhelyezett szeméttárolókba (konténer) vinni.
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Az összegy ű jtött szemét ё s hulladék mennyisége egyébként napok
és évszakok szerint is változó: így pl. hétf ő n 133, kedden 129, szerdán
107, csütörtökön 119, pénteken pedig 145 m 3 az átlag. A tervezett évi
teljesítmény 32 700 m 3 . Ezt két speciális járm ű szállítja el, amely ő rli és
préseli, majd a szeméttelepen önm ű köd ő en kiüríti a szemetet. Egy egy járm ű vet a gépjárm ű vezető és 2 munkás szolgál ki.
-

A vállalat számára gondot jelent a szeméttárolás, ugyanis a várostól nyugatra, a zenta—topolyai m űút melletti szeméttároló már csaknem
megtelt. NEIDER Béla mérnök közlése szerint az illetékes községi szerveket idejekorán tájékoztatták err ő l a probl,émáról, és egyben kérték, hogy
a várostól délre nyissanak új szeméttelepet, amely legalább 30 évre megoldaná a szem,ételhelyezés gondját, ám választ beadványukra még nem
kaptak. Pedig a jelenlegi létesítmény egy éven belül megtelik. A szeméttelepen egyébként reggel 6 órától este 6 óráig két m ű szakban 2 ő r teljesít szolgálatot, ami nemcsak a vállalat, hanem magánszemélyek szemetet,
hulladékot hozó járm űveinek is lehet ővé teszi a lerakodást.
A mai nehéz .gazdaságii helyzetben gondolnunk kellene a szemétnek, mint másodlagos nyersanyagnak az értékesítésére is. Tervbe is vették a papír- és fémhulladék kiválogatását, erre azonban egyel ő re nincs
lehető ség. Sajnos, azt »magánkezdeményezésb ő l« megteszik a konténerekben és szemeteskannákban guberál ć k, akik a szemét szétszórásával
gyakran okoznak többletmunkát dolgozóinknak, s azon felül a köztisztaságot-közegészséget is veszélyeztetve rontják a városképet. Megfékezésük azonban közrendészeti feladat. A hulladék hasznosításának egyéb korszerű módjai, .mint az égetés által való h ő energiatermelés vagy a komposztálás is részben emiatt nem jöhet számításba. (Az el ő bbi hasznosítási
mód egyébként is tetemes összeg ű beruházást igényel, és csak nagy
mennyiség ű éghet ő hulladék esetén gazdaságos). A szemét azonban alkalmas egyenetlen, gödrös területek feltöltésére is, és ezt a lehet ő séget,
ahogyan eddig is, a jöv ő ben is ki kell használnunk. A háztartások és közületek korszer ű fű téséne.k (távf ű tés, gázvezeték) elterjedése a hamu és
salak mennyiségének csökkenésével csökkenti ezirányú gondjainkat is.
A köztisztasági tevékenység igen fontos, bár bes гédtémaként nem
túl ildomos ágazata az emészt ő gödrök, illemhelyek tisztítása és tartalmuk
elszállítása. Ezt a gusztusosnak semmiképpen sem nevezhet ő , amellett
nehéz és az egészséget is veszélyeztet ő , akkoriban csakis éjszaka végezhető munkát még néhány évtizeddel ezel őtt is kézi erővel és kezdetleges eszközökkel látták el. Fentebb már említett adatközl ő imtő l hallottam, hogy a korszer ű szivattyús tartálykocsik beszerzéséig, ami a 70-es
években történt, az emészt ő gödröket, udvari illemhelyeket vödrökkel meregették ki, majd rúdra er ő sített dézsában két dolgozó hordta ki a fogatos
járm ű vön elhelyezett 200 literes hordóba, s így szállították át a városon,
minden irányban terjeng ő b ű zt hagyva maguk után. Egyenesen borzalmasnak volt nevezhet ő a nagyobb pöcegödrök tisztítása, mint például a
központi iskoláé, amelybe egy embernek kötélen kellett leereszkednie, és
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vödrökben feladogatnia annak visszacsepeg ő-csorgó tartalmát. Nem csoda hát, hogy erre az emberгtelenül nehéz munkára nehéz volt vállalkozót
találni, különösen hogy sem nagyobb fizetéssel, sem korkedvezménnyel
nem ösztönözték az ilyen munkát vállalókat. A korszer ű , 40-50 méteres
szívócs ő vel ellátott tartálykocsik beszerzése ett ő l a szörny ű munkától
mentette meg a dolg-ozókat, k:ülönösen, hogy az udvari árnyékszékek tisz
títása is lehetséges a segítségével. Aszóban forgó 5000 liter kapacitású
járm ű vek 8-10 fordulóval naponta 40 m 3 (es ő s id ő ben több), évente 9600
m3 fekáliát szállítanak el. Ez a szolgáltatás a község egész területét felöleli (egyéb.ként a szeméttárolók ürítése is). A tavalyi évben Csóka községben is a vállalat látta el aszóban forgó szolgálatot, de az idén nem
történt ilyen irányú igénybejelentés.
A szeméttel ellentétben aszóban forgó tevékenységben nincsenek
elhelyezési gondok, a sintértelepnél lev ő csatorna ű rtartalma b őven ele
gend ő . A városi csatornahálózat kiépítésével ez az elhelyezési mód különben is szükségtelenné válik. A vállalat dolgozói szerint viszont annál
szükségesebb volna a sintértelep újbóli üzembe helyezése, mert az állati
tetemek összegy ű jtése és megsemmisítése egészségügyileg nincs megoldva, azaz a közönséges szeméttel egytitt való szállítása higiéniailag nem
indokolt. A telep üzemeltetéséhez szükséges feltételek viszont megvannak, a korszer ű , három helyiségb ő l álló épület kihasználatlanul áll.
A régebben szintén a kommunális vállalat hatáskörébe tartozó útkarbantartó tevékenységet újabban a Vojvodinaput vette át, így többek
között a vállalat aszfaltozógépét is eladták.
A köztisztasági tevékenységhez tartoznak a kéménysepr ő i tennivalók is, amelyeket csaknem negyed évszázadon át önálló vállalat látott el.
Az 1950-es években még mintegy 10 személyt foglalkoztató iparágban a
foglalkoztatottak száma megcsappant, és nemcsak a tennivalók terjedel
mének a csökkenése, hanem a szakmai utánpótlás hiánya miatt is. Jelenleg 5 szakképzett kém ,ényseprő mester és két üzemi gyakorlaton lev ő
tanuló látja el a város és külterületei 8800 kéményének, valamint a kórház és számos üzem nagykazánjainak a tisztítását. A m і unka természeténél fogva nincs gépesítve, kézi szerszámokkal, részben éjjeli m ű szakban
történik. S bár a kéménysepr ő k mindegyikének a felszereléséhez motorkerékpár is tartozik, különösen télvíz idején a város területén kívüli te=
vékenységük igen nagy nehézségekbe ütközik. Jöv ő re, amikor a két legid ő sebb mester várhatóan nyugállományba vonul, a szolgáltatás további
sorsa még kérdésesebbé fog vállni.
A köztisztasági szolgáltatások valamennyi ne!mér б l elm о ndható, hogy
ez a foglalkozás a jelenlegi magas fokú gépesítés ellenére is iigen nehéz és egészségkárosító voltánál fogva megérdemelné a jobb javadalmazás mellett a korkedvezményes nyugdíjbiztosítást is, mert enélkül hamarosan munkaer ő nélkül marad, hiszen az itt dolgozók közül kevesen érik
meg a teljes öregségi nyugdíjra jogosító életkort és szolgálati id őt.
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A VÍZSZOLGÁLTATÁS ÉS CSATORNÁZÁS
A vízszolgáltatás jelenleg a Kommunális Munkaszervezet legatraktívabb tevékenységi ágazata. Zenta mindig is híres volt ivóvízellátásáról.
Amióta az 1830. évi nagy kolerajárvány után megkezdték az egészségre
ártalmas ásott kutak használata helyett a fúrott kutak l;étesítését, városunkban egyre gyarapodott a jó ivóvizet b őven adó kutak száma. DUDÁS Gyula,
városunk egyik krónikása megjegyzi, hogy a század els ő évtizedében Zentán és határában 20 bőviz ű kút ontja az üdít ő ivóvizet, közülük 1890 és
1893 között nem kevesebb mint 17-et fúrtak (ugyanez alatt az .id ő alatt
7_omborban mindössze kettőt, köztiluk is az egyik hamarosan eliszaposodott).
NAGY ABONYI Jen őtő l, az egység vezetőjétő l megtudtuk, hogy 1959ben városunkban 17 nyilvános kút üzemelt, 13 Norton-rendszer ű , 4 ásott
és 2 artézi ktit, köztük 100 méteresnél is mélyebb furatú és medencés
kutak is.
1959 és 1965 között épült ki Zentán a törpevízvezetékek hálózata.
Az építés spontán módon indult, lakossági eszközök társításával, s a
megépült hálózat 80-95 háztartást ölelt fel. Mivel Zenta csatornahálózata nem épült még ki, a vízvezetékhez hozzájutott háztartások a nagy
mértékben megnövekedett szennyvízmennyiséget az ásott kutakba vezették le, ami a város talajvíszintjének a megemelkedését és nagyfokú környezetszennyez ődést eredményezett. A karbantartást eleinte magánszemélyek látták el, majd a Zvezda, kés ő bb a Mikromehanika nev ű vállalatok (1977-ig) a törpehálózatokról hozott városi határozatok megszigorított
egészségügyi követelményei szerint. A közkutak karbantartására a helyi
közösségek felügyeltek. Néhány helyi közösség azonban nem tartotta meg
a községi határozatok utasításait, és 1976-ig a törpehálózatokra tömeges
jogtalan rákapcsolások is történtek, amelyek nagyban megnehezítették az
1977-78-ban épül ő városi gerinc-vízvezetékhálózat tervezését és építését.
1977-ben a kommunális önigazgatási érdekközösség a helyzetfelmé
rés és a vízszükségleti igények alapján helyi hozzájárulásból megkezdi a
város gerincvezetékének építését. 1978-ban a Kisrétben megtörténik az
els ő , 20 I/mp kapacitású kút fúrása. A homoki új lakótömb építésekor
egy 270 m mély kutat is fúrnak. Ezek látják el vízzel a Kosovói, Belgrádi,
Pionír utcán, Tito marsall téren, Lenin, Karadorde, Július 7. utcán és az:
Edvard Kardelj rakparton végighúzódó gerincvezetéket, amely a. III. helyi
közösség törpehálózatait is magába olvasztva kapcsolódik a Jugoszláv Né рhadsereg utcai és Tornyosi úti gerincvezetékhez. Ekkor hozza meg Zenta
Községi Küldött-testülete (1977. szeptember 20-án) a nyilvános vízvezetékhálózatról szóló határozatát, amellyel hatályon kívül helyezi a törpehá-

lózatokról szóló határozatot. A hatályos jogszabály a város területén lev ő
tórpehálózatokat is városi vízvezetéknek min ő síti, így a Kommunális Munkaszervezet saját és társított eszközökb ő l megkezdi a meglév ő gerincve-
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zeték és a törpehálózatok szekundáris vázvezeték-cs őhálózatának kiépíté
sét. 1981 és 1983 között felépült új lakótömbök törpehálózatai is rákap
csolódnak a meglev ő gerincvezetékre, és ezzel elkészült az egységes
vízhálózat, amelynek teljes hossza mintegy 70 km, a rákapcsolt háztartások száma több mint 7000, amelyekben a város 18 000 lakosa él, továbbá az intézmények és v.állalatok túlnyomó része. Az évi átlagos vízfogyasztás jelenleg több mint 1 millió m 3 , de állandóan növekszik. A város
távlati vízšzükséglete több mint 400 I/mp, s noha ez csúcsfogyasztás, illetve rendkívüli körülmények esetére vonatkozik, a jelenlegi 90 I/mp teljesátő képesség még csak meg sem közelíti a város távlati szükségleteinek ellátására elegend ő mennyiséget.
A vízvezetékhálózat kiépülésével párhuzamosan a káderösszetétel is
javul. A vállalat fejlesztési programjában el ő irányozta egy okleveles vízépítő mérnök ösztöndíjazását, aki azóta át is vette a vállalat irányítását. Az 1985 és 86 -ban megtörténik a kapacitás felmérése és egy eszmei terv kidolgozása. Nagyon sok hiányosság észlelhet ő , különösen a törpehálózatok elavulása és rendszertelen elhelyezése folytán. Az északi
vízmező vízellátó rendszerének építése leáll, és a munkálatok súlypontját a város déli részére, az ipari zóna területére helyezik át. Elkészül a
tervjavaslat a déli vízmez ő gerincvezetékének a kiépítésére, új kutak fú
rására, korszer ű vízfertőtlenítő berendezések beszerzésére. Ennek értelmében az el ő irányzott területen két új kút fúrására kerül sor, amelyek
azonban a várható vízszükségletet még nem képesek teljes mértékben
kielégíteni. A felépült klórozóállomás a ljubljanai Controlmatik cég belgrádi képviseletét ő l 1985 -tő l rendszeresen beszerzett klórozó készülékekkel,
az ir.ányítóközpont, a spektrofotométerrel ellátott saját és a kórházi mikrobiológiai laboratóriumok az eddiginél jobb min ő ség ű vizet képesek biztosítani, ami kizárja a múltban többször is el őfordult dizentériás fert ő zéseket. Ennek oka az volt, hogy az 1986 -ig a szabadkai Köztisztasági Intézetben történt rendszeres vízellen ő rzés a távolság folytán csak bizonyos.
idő eltolódással volt képes jelezni. a víz fert ő zöttségét, a jelenlegi vízellen ő rzési rendszer viszont naprakészen kíséri figyelemmel a pillanatnyi
helyzetet. Sajnos az adatok szerint ivóvizünk a megengedettnél valamivel több metánt, vasat és szerves anyagot tartalmaz, de ez nem rejt magában fert ő zésveszélyt.
A vízvezeték-hálózat kiépítésével a csatornarendszer építése nem
tartott lép;ést. Mondhatni, a közelmúltig városunk csak egy elavult, 1 km
hosszúságú zárt csatornával rendelkezett (a Lenin és Karador đe utcá.kban),
amely a szennyvizet a vágóhídon túl nyitott árokban végz ődve minden
sz ű rés és tisztítás nélkül vezette a Tisza folyóba. A kutak vizének, valamint a csapadékvíznek és hólének a levezetése azonban — a beltér
kivételével — nyitott csatornákban és árkokban történt. Az útburkolat korszer ű sátésével aszóban forgó árkokat is feltöltötték, -és ezekben az utcákban — különösen es ő s id ő ben és hóolvadáskor — szinte elképzelhetetlen helyzet állt el ő . Fokozta a bajt a megnövekedett vízfogyasztás kö-
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vetkeztében el ő állt talajvízemelkedés, amely városunk alacsonyabb részeibe a többnyire improvizált emészt ő gödrök használatát szinte lehetetlenné tette. Az 1980 -ban és 1981 -ben bevezetett helyi járulékból megkezd ő dhetet a város gerinc-csatornahálózatának építése, amely jelenleg is
folyamatban van. Eddig 20 km hosszúságban készült el, és tervbe van
véve minden utcában zárt csatorna és egy szennyvíztisztító állomás kiépítése. Annak megvalósítása úgyszólván városunk létérrdeke.

PARKOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, TEMETKEZÉS
A város tisztántartásán kívül a Kommunális Munkaszervezet tevékenységéhez tartozik a város csinosítása, a parkosítás, zöld övezetek, fasorok létrehozása is. Zenta úgyszólván történelmének kezdeteit ő l fogva
híres volt erd ő ir ű l, majd parkjairól. A fátlan alföldi rónaságon, a nádas
mocsárvilág kellő s közepén létrejött város lakói mindig nagyra becsülték
a kellemes, üdít ő látványt nyújtó fákat, erd ő ket. Neda SAMARDŽI Č nak, az
egység vezet őjének ide vágó helytörténeti kutatásaiból értesültünk arról,
hogy egy 1124 -b ő l származó okirat is említést tesz a tiszai kiköt ő közelében Tiszafarkának nevezett f ű zfaerd ő rő l. A XVIII. és XIX. század folyamán tudatos erd őtelepítés folyik, eleinte a kosárfonó háziiparhoz szükséges vessz ő k végett f ű zfaerd ő ket telépítenek, majd a selyemhernyó-tenyésztés fellendítése végett eperfákat. Így jön Létre a mai kórház helyén
a hajdan híres Epreskert is. A múlt század végén pedig el ő deink áldozatkész munkája nyomán a hosszú id ő n át — és talán a jöv ő ben is — a város büszkeségét jelent ő Népkert a várostól északra lev ő rr ly#ekvés ű ,
talajvizes és építkezésre alkalmatlan területen, majd az I. világháború kezdete el őtt a tiszai rakpartot díszít ő gesztenyefasor, kés őbb pedig a Városháza el őtti központi park és a város utcáinak akác-, gömbakác, platán-,
hárs-, k ő ris- és újabban ostorfasorai.
A kommunális vállalat tevékenységéhez f űződik a városi köztemet ő
és a vásártér fásítása is, ami a 70-es évek elején kezd ő dött meg. A központi parkot a felszabadulás után a még az els ő világháború el őtt félbehagyott beltéri nagytemplom maradványainak közmunkával történ ő eltakarítása után kib ővítették, úgyhogy ma az egész Tito marsall teret — a
körülötte levő gépkocsi-parkolóhelyek, városi autóbuszmegálló, úttestek,
átjárók és gyalogjárdák kivétel:ével — elfoglalja. Nyugati, a városháza fel ő li részében szép szök ő kutat állítottak fel, amely azonban — anyagiak híján — csak kivételes alkalmakkor üzemel. Néhány .évi gondos ápolás után
a park eléggé elhanyagolt állapotba került, csak egynyári virágok kiültetésére került sor. Folyamatos helyreállításáról és karbantartásáról 1981 óta
gondoskodik a vállalat, ekkor vezették be a kétszeri virágkiültetést, megkezdték a sétányok apró kockak ővel való beburkolását, új padok, szemétkosarak felállítását. 1984 -ben az elpusztult játszóteret is felújították, a

35

népkerti kiszáradt fákból készült az új felszerelés: csúszdák, billen ő - és
körhinták stb. Azóta itt van az óvodáskorúak és a valamivel id ő sebbek
kedvenc tartózkodási helye.

1982 -ben került sor a vasútállomás környékének (Pet őfi Sándor utca) felújítására. Az utca állomás fel ő li oldalán négysoros nyírfa-allét telepítettek, az utat kiaszfaltozták, a fasort gyepesítették, rózsákat ültettek. Miután a helyi közösség 1987 -ben átvette a területet, a rózsák és a
pázsit a nem szakszer ű gondozás miatt tönkrementek. A helyrehozatalt
újabban megint a vállalatra bízták.
A többi utca építése is állandó tevékenységet jelent. 1961 -ben kez
d ő dött meg az utcák fásítása, illet ő leg a meglev ő z, öld területek helyreállítása mérnöki tervek alapján. Ekkor telepítették a város és az ipari
zóna között — a kórház és a laktanya mögötti — zöld véd ő övezetet. A
Belgrádból hozott facsemeték voltak hivatva az utcák egyharng.úságát megtörni. Így a Jugoszláv Néphadsereg utca különféle fajták kisebb egynem ű
cso.portjaiból áll. Ekkor került el ő ször Zentára a qúla alakú nyírfa, a szomorúf ű z alakú fehéreper, a jegenyenyárfa stb. Ekkor kezdték a nyírfákat
is utcára ültetni. A számos fajta közül az ekkori kivételesen száraz id őjárás és a nem megfelel ő gondozás miatt sok elpusztult, de ekkor történt számos fontos útvonal befásítása: a Belgrádi utca platánnal, az Ivo
Lola Ribar szivarfával, a Kara đorđe utca eqyik oldalon szivarfával, a
másikon hárssal, a Vojislav Ili ć utca ostorfával, a Tornyosi úton fehér
nyárfát, a Boris Kidri č rakparton, a vadgesztenye fasorral szemben csoportosan ültettek fákat és bokrokat. Az utcákra rózsát is telepítettek (a
Royal szálló el őtt, a rakparton). Jelenlen az utcai zöld területek kisebb
részér ő l a vállalat, nagyobb részér ő l a lakosság gondoskodik (a családi
házak el őtt).
Az útburkolat felújjításával párhuzamosan az utóbbi években a kisebb tereken (Njegoš tér, Népfront tér, a Stevan Sremac szobor körül,
a Béke tér, a Halász tér) igen olcsón létesültek zöld területek a helyi járulék eszközeib ő l. A postatorony alatt viszont tönkrement az ott Létesített zöld terület a posta aondatlansága miatt. Nemrégen a Boško Jugovi ć és a Táncsics Mihály utcákban az új gvógvszertárral, illet ő leg az
orvosi rendelő intézettel szemben szintén zöldterületet hoztak létre.. Ez
év tavaszán a vásártéren ültettek szibériai szilfa-csemetéket. A Laza Lazarevi ć , Vojislav Ili ć , Svetozar Mileti ć , továbbá a Népi forradalom és Petőfi Sándor utcák egy részének zöld területeit is felújították.
Elkezd ő dött a Homok és a Kukucska városrészek parkosítása is. Említésre méltó, hogy a munkaszervezet új koncepciója alapfán tevékeny
részt vállal a városrendezés feladataiból, íqy a különféle önkéntes erd őtelepítési akciókban is, amelyet a községi szervek facsemeték beszerzésével, a helyő rség és a tanulóifjúság pedig önkéntes munkával támogat.
A zentai Népkert története külön fejezetet érdemelne, ám helysz ű ke miatt csak annyit mondhatunk el, hogy a felszabadulás után a különféle vállalatok, intézmények és szervezetek kezelésében lev ő létesítmény
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nagy mértékben tönkrement. A vállalat 1981-t ő l a Belgrádi Egyetem Erdészeti Karának tervei szerint megkezdte a felújítást, de 1987-ben megintcsak a Szabadid ő tevékenységi ÖÉK hatáskörébe került, ám másfél év rnúlva a rendbehozatal tetemes költségei miatt az uszoda kivételével lemondott róla. Azóta a Népkert felújítása rendszeres feladatként tovább
folyik, és remélhet ő leg néhány év múlva felújított létesítményeivel együtt
ismét azzá válik, ami régen volt: városunk lakóinak kedvenc séta- és
kirándulóhelyévé.
Kissé megdöbbentő fordulat a parkok után a temet ő kr ő l szólni, de
a szervezeti egység feladatai közé tartozik a fels ővárosi köztemet ő fenntartása és a temetkezés lebonyolítása is.
Zenta közüzemei közül a legrégibb id ő kb ő l csak a temet ő knek maradt nyoma. A török id ő k el ő tt a mai Ivo Lola Ribar utca elején, valószín űdeg a kolostor templomának a közelében terült el a népes településr ő l
valló, nagy kiterjedés ű temető . A XVII. század elején görög-keleti (szerb)
temet ő Létesült. A katolikus (magyar) temet ő csak száz еvvel kés őbb jött
létre a Tornyosi út eleje és a mai Vajdasági utca között. A jelenlegi
városi köztemet őt 1880-ban nyitották meg, míg az alsóvárosi katolikus
és az izraelita (zsidó) temet ő t századunk elején. A temetkezést magánvállalkozók rendezték és bonyolították le, a felszabadulás után a temetkezési vállalat megalakulásáig, amelynek els ő üzletvezet ője a Petar Drapšin utcai üzlethelyiségben (az akkori moziépülettel szemben), Ferenczi
János, a régi tulajdonos lett.
A városi köztemet ő és a temetkezési vállalat a köztisztasági intézmény megalakulása után került annak gondozásába a temetkezési kellékeket (koporsókat) el ő állító asztalosipari kisüzemmel együtt. Rendbehozása, az új, korszer ű ravatalozó felépítése azonban a 60-as évekig váratott magára. Hogy mennyi el őítélettel kellett megbirkózni ezen a téren, arra álljon itt csupán egyetlen példa: DEÁK Ferenc, a vállalat nyugalmazott igazgatója beszélte el, hogy a témet ő befásítására, azaz hársfák
telepítésére vonatkozó tervét a városi testület az egészségügyi fel.ügyei ő azon véleménye alapján utasította el, miszerint a hársfák gyökerei
egészen a sírok mélyéig lenyúlván, a virágaikból a méhek által gy ű jtött
méz veszélyeztetné a fogyasztók egészségét. A sírokon legelész ő jószág
egészége nem aggasztotta a »szakért ő ket«.
Azóta ez a tevékenységi ágazat is nagyot fejl ő dött (lám, még az
elmúlásban is lehet fejl ő dés!). A városi köztemet ő bekerítésér ő l, az új
ravatalozó építésér ő l már esett szó. A végi gyászkocsit felváltotta 2 korszer ű hullaszállító gépkocsi. A temetkezési kellékek elárusítóhelye is ide
került a vállalat ‚la Birč anin utcai központjából, úgyhogy a szolgáltatást igénybe vev ő hozzátartozók mindent helyben találhatnak, csupán a
temetkezési engedélyért kell a városházára menniük: A koporsókat és a
hozzájuk tartozó felszerelést a topolyai Usluga állítja el ő a gyászszalagtól
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kezdve a m ű anyag koszorúkig. Bár ez utóbbival kapcsolatban megjegyzend ő , hogy városunkban a természetes virágból készülteket jobban kedvelik és vásárolják, mivel azonban a vállalatnak nincs virágkertészete, ezt
a számos Zentai magánkertészt ő l kell beszerezni.
Városunkban évente átlag 400 temet.ésre kerül sor, fele a köztemető ben, fele a két egyházi kezelés alatt álló, tehát a g ő rögkeleti (szerb)
és az alsóvárosi katolikus temet ő ben történik. Az izraelita (zsidó) temet ő
a második világháború óta nem üzemel.
A köztemet ő területe mintegy 8 hektár, de csak 60%-a van sk -helynek felhasználva, a többit a Duvan vállalat használja mez ő gazdasági célokra ötéves bérlet alapján. A temet ő gondozásával 4 sírásó tör ődik, s
elmondhatjuk, hogy a zentai polgárok egy részének ez az utolsó nyugvóhelye rendezett, kulturált benyomást kelt. A temetésrendezés is a vállalat megbízott dolgozóinak a feladata. A gyászszertartás ünnepélyesebbé
tételéhez járulhat hozzá. A hátramaradottak óhajára, megállapított díjszabás mellett a sírok gondozására is vállalkozik: alkalmilag történ ő , vagy
egész éven át folyó rendbentartást, virágok, díszbokrok ültetését, gondozását, gyomlálását, locsolását, a sírhant feltöltését, kapálását stb. is
vállalják.
A halottak felravatalozása községi rendelet értelmében csakis a temető ben erre kijelölt helyen történhet, kivételt — különös tiszteletadás
esetén — csakis a községi küldött testület különleges engedélye alapján
lehet tenni.
MELLÉKTEVÉKENYSÉGEK
•

A vállalat melléktevékenys гége a szállodai szolgáltatásra korlátozódik. Mint azt HERÉDI Évától, a részleg jelenleg egyetlen dolgozójától hallottuk, jelenleg 13 — mégpedig 3 egyágyas és 10 kétágyas — szoba áll
az éjszakai szállást keres ő k rendelkezésére. A kétágyas szobákban mosdó,
de csak hideg vízzel, az egyágyasokban Tiki vízmelegít ő , ezenkívül a szál-

iodának két közös zuhanyozója is van. A szobák egyébként — mint azt
magam is láttam — kényelmesek, tágasak, világosak, távf űtés által jól
f ű töttek és tíszták, egyedül az kifogásolható, hogy festésükr ő l—meszelésükrő l már régen nem gondoskodtak, és az ágynem ű fekújítá ѕ a is igencsak esedékes lenne már. Pedig a kihasználtsággal nincs baj, a vidéki
székhely ű vállalatok (régebben a Mostogradnja, jelenleg a Naftagas) dolgozói lakják. A befogadóképessége gyakran 100, de legalább 90%-ban
van kihasználva, így a múlt (szeptemberi) hónapban 41 személy 372 vendégéjszakát töltött az éjjeli szálláson. Gyakran szállnak meg külf ё ld:i sрortolók (régebben magyarországi színészek is jártak itt), tavaly például 16
személyt Láttak vendégül.
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PECZE József , a vállalat nyugdíjas dolgozója szerint, aki 1961-1982ig állt a vendéglátóipa:ri szolgáltatások posztján, ennek a tevékenységnek
az ötvenes években volt a fénykora. A szálloda mellett városi közfürd ő
és büfé is m ű ködött, az étkezési lehet ő ség nagyban fellendítette a szálloda forgalmát. A még a 60-as évek elején is igen kedvelt közfürd ő , amelynek jódos vize gyógyhatású volt, a városi vízszolgáltatás fejl ődésével fokozatosan elsorvadt, és 1968-ban felszámolták. A büfé Józsi bácsi nyugdíjba vonulásával szüntette be m űködését, és ezzel együtt megsz űntek a
»melléktevékenység melléktevékenységei« : nyáron a népkerti uszodában
a virsli, a lángos, a zsíroskenyér, fagylalt, valamint üdít ő és szeszes italok árusítása, télen pedig a koresolya?pályán a teaf őzés, borforralás ...
Mindez ugyan néha .napi 16 órás munkát és az egész családnak a tevékenységbe való bevonását igényelte, de a teljesítmény, azaz a forgalom
utáni javadalmazás m•égis csábítólag hatott. Persze, csak a Józsi bácsihoz
hasonló munkaszeret ő , szorgalmas emberekre, mert ez id ő alatt igen sok
bérl ő és pincér »menekült el« a kön л yű,nek éppen nem nevezhet ő munkakörülmények miatt.
Az idei évben sz ű nt meg a vegytisztító és mosoda részleg, miután
vezet ője nyugdíjba vonult. Az utóbbi években anyagi nehézségekkel küzdött az önköltségi árak emelkedése miatt, pedig évtizedeken át igen kifizetődő en m ű ködött.
A vállalat magцasépítési részlege, amely eleinte a vállalat Il:ija Bir čanin utcai székházának melléképületeit, a m ű helyeket, a járm űvek elhelyezésére szolgáló garázsokat építette, 1985-ben a felsóhegyi iskola kib ővítését kivitelezte, a helybeli épít ővállal цattal történt megegyezés értelmében ilyen munkát többé nem vállal, dolgozói vízvezeték- és csatornaépítéssel foglalkoznak, s ebben igen szép eredményeket értek el, amit
a hibátlanul m ű köd ő , 2 km hosszúságú öntöz őrendszer a zentai Mez ő gazdaságban, a több mint 20 km hosszú zentai vízvezeték és csatornahálózat és Csókán a több mint 5 km hosszú gerincvezeték bizonyítanak —
hallottuk BARNA Ferenc részlegvezet őtő l.

Mint láttuk, a zentai Kommunális Munkaszervezet 40 éves fennállása óta állandó fejlő désen ment át, miközben arra törekedett, hogy tevékenységét az itt él ő lakosság javára fejtse ki. Ebben a törekvésben —
az említetteken kívül nem utolsósorban Radovan SODI Ć és Nedeljko ATLAGI Ć volt 'igazgatóknak és CEGLÉDI Rudolf okl. mérnöknek, a vállalat Jelenlegi igazgatójának közrem ű ködésével — teljes mértékben helyt is állt,
ma már városunk és kommunánk élete el sem ké рzelhet ő a vállalat üzemegységeinek egybehangolt és hatékony m ű kĐdése nélkül. A város közi-
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gaigatási szerveinek megértésével, a városi hatóságok és a vállalat vezetése közötti további gyümölcsöz ő együttm ű ködéssel és nem uđolsósorban a szolgáltatásoknak a korábbiakban már jelzett korszer ű sítése és gépesítése révén várható, hogy a jelenlegi, a lakosságnak nemcsak kényelmét és jó közérzetét, hanem úgyszólván hétérdekeit szolgáló tevékenységek továbbfejl ő djenek.

Munkám befejezéseként ebben a reményben hadd mondjak köszönetet a munkaszervezet történetére, fehépítésére és jelenlegi munkájára
vonatkozó adatok szíves közléséért és pontosításáért a szövegben említetteken •kívül CEGLÉDI Rudolf igazgatónak, RÓZSA Éva jogásznak és
SZALMA Nándor honvédelmi ehő adónak.

Zenta, 1989. október 16-án
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