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ПРЕдГОВОР  

Повод  эа  појаву  ове  књиге  ii обележавање  110. годиш - 

њице  сеннаиске  млииске  иидустрије . Наиме , 27. XI 1884. 

године  эаведено  ii y регистар  m и p ми  суботичког  Краљ  ев - 

ског  судбеног  стола  Акционарско  друштво  Шпицер  и  Зии -- 

гер , које  је  н a обалској  локацији  данашњег  Житопримета  

пустило  у  погон  парни  млин  на  ваљ  ке . Током  истраживања  

испоставило  ce  na  ii н a месту  Житапрометовог  огранка  

код  желеэничке  станице  почела  мељ  ава  жита  у  тадашњ  ем  

парном  млину  пре  равно  100. година . To iuje cii.  Jenai  

80 година  стари  новински  чланак  први  fyi иэвештава  0 no- 

стојању  табрике  теста  у  Сеити . дакле , 1994. година  јесте  

година  вишеструког  јубилеја  Житопромета . 

Прво  поглављ  е  посвенено  ii  историји  Сенте . Разлог  

эа  то  ii  чињеница , што  је  млинска  индустрија ,  on  н ajpa ни - 

јег  cain објекта , у  овој  или  оној  uepu cnanana y одлучују - 

he чиниоце  живота  и  раэвоја  насељ  а . Ca  npyne c т paHe, 

беэ  поэнавања  историјске  позадине  HI  мо  же  CI  oc тв ap ити  

увид  у  тормирањ  е  и  раэвој  млинске  индустрије . 

Ова  публикација , која  ce  ii бави  само  историјатом  

једног  предуэена , н e г o  H  прикаэом  раэвоја  сеинанске  

млинске  индустрије  у  целини , појављује  ce у  веома  тешким  

економским  условима . Cii трошкове  њеног  издавања  c н o- 

си  радни  колектив  д . д . Житопромет -Млин . Свима  ce эах - 

еаљујемо , a посебно  Милану  Ивошевину , директору  деони - 

чарског  друштва . 

Како  смо  за  сакупљ  ање  u обраду  rpahe имали  веома  
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мало  еремеиа , одлучипи  смо  ce эа  тимски  рад , који  .је  те - 

као  тако  pehu беэ  предаха . С  матрам , стога , да  ii  иеоо - 

ходно  да  ce эахвалим  најближим  сарадницима , преводиоцу , 

лекторима  и  коректорима , као  и  стручњацима  эа  компју - 

терску  обраду  текста . 

О  д  стране  Житопромета  помогли  су  нам  Велимир  Спав - 

иин , директор  општег  и  правног  сектора , као  ii  Каталии  

Фаркаш , ретерент  эа  инФормације . 

Писањ  е  историјата  сеинанске  млинске  индустрије  пpe- 

уэео  ii  ia себе  Иштваи  Фодор . Овај  део  ii  би  могао  да  

ce обрадн  у  поменутом  року  беэ  хронологије  млинске  ин - 

дустрије , коју  ii  сачиино  и  љубазно  нам  ставио  на  распо - 

лагање  сарадник  Градског  музеја  Золтаи  Валкаи . 

Карољ  Калмар  ii  обрадио  период  on 1945. године  no  

данас , a y сакупљ  ању  граАе  су  му  помогле  колеге  из  Ар - 

хива . 

М  олимо  цењене  читааце  да  нам  опросте  евеитуалне  

грешке , које  су  могле  настати  у  великој  журби . 

Аутори  
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ишт .ax Фодор  

Сента  ii један  on најстаријих  војвоАаиских  градова . 

Насеље  ce простире  на  десној  обали  Тисе . On  истока  ка  

эападу , на  територији  општине , налаэе  ce још  ii  cneneha 

сеоска  насељ  а : Богараш , Горњи  брег ,  Kis"  ii Торњош . По - 

вршина  општине  ii 293 km2, број  становиика  ii 28 767 

(1991. године ), on чега  22 827 људи  живи  у  граду . Посто - 

ји , нажалост , тенденција  опадања : у  односу  на  .лопис  из  

1981. године  број  становиика  ce смањио  эа  1752. Источна  

граница  општине  иде  дуж  Tuce,  a  суседна  општина  ii  Чока . 

Јужни  сусед  нам  ii  Ада , эападни  Tonona, a  ia cesepy 

ii  опш.тина  Кањижа . Саобранајне  веэе  Сеите  са  околним  

веним  и  энач  ајиијим  насељ  има  су  добре . До  Хоргоша  има  

35 km, no  Tonone 38 km, no  бечеја  54 km, no  Суботице  

43 km, a no  Кикинде , эахваљујуни  железиичком  и  аутомо - 

билском  мосту  подигиутом  1963. године , можемо  стини  на - 

кон  49 km вожње  аутомобилом . 

Ha осиову  археолошких  открина  энамо  да  ja простор  

rpana  u  околине  настањен  on  давиина . Име  града  ce noми -  

ње  у  писаним  историјским  изворима  први  пут  1216. године , 

у  једиој  повељ  и  ма Аарског  краљ  а  Андрије  I1. Облици  Zyn- 

tha, Zenderev, Zyntharew ynyhyjy u ia г  еогратски  положај  

насељ  а . Наиме , дати  именички  наставак  оэначава  прелаз  

преко  реке . После  доласка  M abapa, крајем  IX еека , цело  
подручје  десне  обале  Tuce, on Чоиграда  no Бечеја , припа - 

д aлo ii родовској  аристократији  иэ  лозе  Сенте—Магоч . 

Историчари  овим  објашњавају  и  наэив  насеља . 
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У  време  најеэде  Моигола  1241. године  Сеита  ii y ве - 

hoj мери  раэорена . До  Kpaja XIV века  место  ce помиње  у  

noceny раэних  леудалних  породица , док  1367. године  није  

прешло  трајно  у  nocen будимског  каптола . On  тога  време - 

на  почиње  nepuon мирног  раэвитка  насељ  а , које  ce раэеи - 

no  no  т o г  степена , да  је , посредством  својих  првака ,  on  

угарског  краљ  а  Владислава  I 1, који  ii 1494. године  пoce- 

тио  Сенту , эатражило  привилегије  слободиог  краљ  евског  

града : Молби  ii  удовољ  ено  TIK  1506. године , када  су  

С  енти  nonapeue привилегије  слободиог  краљ  евског  rpana, 

истоветие  онима  које  ii  раније  добио  СегеАМН . Симболи  

новог  статуса , грб  и  эастава ,  on  тада  су  у  употре 8 и . два  

on  OCHOBHHX мотиаа  грба  ( кључ , риба , пшеничии  клас ) упу - 

hyjy на  најбитније  привредне  делатиости  т o г  еремена , Pu - 

болов  и  уэгој  житарица . боје  эаставе  cy,  no  caoj прилици ,- 

повеэане  са  истом  симболиком : плаво  ii  симбол  в o д e, a 

жуто  житних  поља . Сента  ce убрэано  раэвијала  эахваљу - 

јуни  привилегијама , многобројне  эанатлије  су  ce организо - 

вале  у  цехове  чија  правила  су  потвр bена  1513. године ; нa- 

дарена  омладина  доспевала  ii  нa европске  средњевековне  

уииверэитете  — што  ii  такоАе  покаэатељ  материјалног  бл a- 

гостања . 

Тај  120 -годишњи  миран  nepion имао  ii u  једну , данаш -  

њим  очима  гледано , шаљ  иву  епиэоду . Имуннији  житељ  и  Ce- 

гедина  имали  су  винограде  на  Фрушкој  Гори . Сеннани  су  

1474. године , у  Bpeue влалавине  краљ  а  Матије , эаустави - 

ли  на  Тиси  cerenuucKe лаАе  које  су  превоэиле  виио  на  ce- 

вер , эахтевајуни  царине  вене  on  уобичајених . Сегедии  ii  

эатражио  арбитражу  краљ  а , који  им  ii  доэволио  да  оруж - 
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јем  учине  обэирнијим  јужне  суседе . Наоружаии  Сегедиици  

су  эауэели  Сенту  и  држали  ii  све  док  Сеннани  нису  обе - 

han и  npen земаљским  суцем  у .бу диму  да  нене  тражити  ца - 

рине  вене  on  уобичајених  (5). 

Стање  слободног  краљевског . града  није  дуго  трајало . 

После  турске  победе  код  Мохача  1526. године , јаиичар - 

ска  еојска  ii  эапалила  и  опљ  ачкала  град , становиике  no- 

убијала  un" одвела  у  ропство . Наредие  године  бачка  ii  

nocrana поприште  сељ  ачког  устанка . Y блиэини  опустоше -  

не  Сенте , у  Торњошу , убијеи  ii један  on вона  устанка , Jo- 

ван  Ненад . 

Турци  су  тек  1541. године , nocne эауэимања  будима , 

трајно  эапосели  освојене  територије  средњевековне  Угар - 

ске . Сента  ii npunojeiia сегединској  iaxuju, a оближња  на - 

сељ  а ( Торњош , Кеви  и  др .) суботичкој . Сента  ii y турско  

доба  обновљ  ена  и  утвр bена . Y тадаш  њем  војиом  логору  no-

pen  турске  посаде  налаэило  ce и  нешто  грарана , венином  

Срба , који  су  ce 6авили  сточарством , занатом  и  трговином . 

Српски  живаљ  ce досељ  авао  са  jyra и  насељ  авао  on  Ma -  

bapa напуштене  эемљ  орадничке  крајеве , који  су  били  un"  

раэореии  un"  преоптеренени  дажбинама . Y XVII веку  Ce н - 

ту  ii  посетио  и  чувени  турски  путописац  Евлија  Челебија . 

Иэ  његовог  mica  rpana видимо  да  ii  раэвитак  С  енте  у  

турско  доба  потпуно  эаустављ  ен . 

150 година  дугој  турској  владавини  дошао  ii  крај  на  

овим  теренима  nocne великог  бечког  рата , чија  одлучујуна  

битка  ce onurpana код  Сенте , 11. IX 1697. године , беэма - 

no npe 300 година  (7). ВојсковоАа  Еуген  Савојски  ii no  

вечери  ( напад  ii  спроведен , неочекивано  за  тадашње  рато - 



еање , у  послеподневним  сатима ) nopaawo успаничену  турску  

армију  султана  Мустате  1 1, предводени  војску  састављ  ену  

on  Аустрмјанаца , Maffapa, Срба  и  најамника  иэ  редова  

других  народа . 

Победом  код  С  еите  Турци  су  потисиути  иэ  Бачке , али  

је  Банат  још  остао  nini  њиховом  управом . Зато  ii  б  ечки  

Ратии  савет  1700. године  образовао  Потиску  војну  границу . 

Истовремено  ii ii  манарско  племство  почело  обнову  својих  

жупанија , што  иије  одговарало  властима  у  Бечу . Стога  ii  

граничарска  српска  милиција  ослоборена  свих  пореэа  и  

дажбина , и  иэузета  13  жупанијске  и  ro еудалие  јурисдикције . 

Број  становиика  у  граду  тада  ii  био  око  1000.  fi  налогу  

бечког  Р  атиог  савета  граничари  су  учествовали  у  борбама  

против  устаника  — куруца  эа  време  Ракоција , 1704. годи - 

не , dir чега  су  МаАари  рвэормли  Сеиту , што  ii  эа  дуго  

покварило  односе  изме bу  ова  два  народа  (6). Следе - 

he године  насељ  е  је  обновљ  ено , долаэи  no  оживљ  авања  

риболова , лова , сточарства  и  эемљорадње . 1715. године  

уведена  ii  трошарина  ( тридесетнина ) од  стране  Kapna  III 

код  npenaaa ua Tucu, што  ynyhyje ua трговачке  веэе  са , 

jaw  увек  турским , Банатом  (1). 

Накои  иових  ратова  Аустрије  против  Турске , као  I  нa- 

кои  Пожаревачког  мира  (1718), цела  Потиско -поморишка  

војна  граница  постала  ii  иэлишна , те  ii  М  арија  Тереэија  

одобрила  њено  раэвојачење . Тај  эакон  ii  спроведеи  1750. 

године , када  су  територије  вранене  жупаимјама , отицири - 

ма  доде  љ  ене  племинке  титуле  ii  noceniu, a обичним  војни - 

цима  кметске  сесије . 

To je иэазвало  огромно  незадовољство  у  редовима  
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граничара , јер  ii  венину  њих  очекивала  судбина  манар - 

ских  кметова  и  желира . 3 ато  ii  њих  417 запретило  и ce- 

љ  ењем  у  Русију . 

fon утицајем  те  чињенице  Марија  Тереэија  иэдаје  но - 

ву  повељу  (1. III 1751. године ), која  ii  одредила  судбину  

Потисја  эа  даљих  стотину  година . Na  iciisy ње  14 грани - 

чарских  насел  а  улаэи  у  Потиски  слободни  коморски  дис -  

трикт , a on 1791. године  у  Потиски  крунски  дистрикт , који  

званично  постоји  no 1848. године , да  би  избијањем ~ Првог  

светског  para укинут . Изуэет  ucnon јурисдикције  жупаиије  

Дистрикт  добија  известан  степен  самоуправе , a Сента , Бе - 

чеј  и  Кањижа  pair  паланке , са  правом  одржавања  вашара  

и  пијаца . Риболов , сеча  трске  и  проиэводња  nuha noc т ajy 

у  целини  нэвори  npuxona општине , док  приходи  пашарине  ii  

речне  трошарине  у  приходима  учествују  својом  половином  

(1). Граничари  и  православии  клер  добијају  потврду  рани - 

је  остварених  права . Привилегија  гараитује  да  становници  

Дистрикта  немају  другог  • еудалног  rocnonapa ocuin краљ  а , 

na  nnah ajy само  осмину  као  пореэ ; укинут  је  кулук  и  дру - 

ги  видови  бесплатног  рада  (1). 

Добијена  права  нису  эадовољ  ina  граничаре , и  286 no- 

родица  ce исељ  ава  у  Тамишку  бановину  и  Русију . Исељ  е - 

ње  Срба  эначмло  ii  смањење  порезованих  глава  эа  бечки  

двор , што  ce покушава  надокнадити  насељ  авањем . Раније  

спорадично  ширење  манарског  и  словачког  живљ  а  эамење - 

но  je плаиском  колониэацијом , и  no 1762. године  стигло  

ii y Сенту  300 породица  иэ  северне  Манарске  и  Јаса . 

1790. гадине  70%  становништва  чинили  су  М  ahap и  и  пома - 

нарени  Словаци  (5). После  1751. године  привилегије  Cl  



ii  односе  на  досељ  ени  живаљ  ( пштииска  управа  ra  ii  мог - 

ла . и  протерати ), али  ii  их  аутоматски  ужива . Пораст  бро - 

ја  досељених  стварао  ii cue  eehe противуречности  ме 1)у  

становништвом . Р  ади  смиривања  те  напетости  бечки  двор  

иэдаје  1774. године  нову  повељу , у  к ojoj npowupyje np иви - 

легије  и  на  колонисте  —"иэуэев  Јевреја " (1). To није  бит - 

но  иэменило  стварио  стање , јер  је  верски  иэолована , эат - 

ворена  јеврејска  эаједница  nouehauana cuoj број  да  би  ueh 

1797. године  добила  место  эа  иэградњу  синагоге . Почев  

од  т o г  времена  општински  судац  ii  једне  године  био  из  pe- 

дова  Срба , a npyre ua редова  Manapa. 

Сре bени  односи  у  управи  благотворно  су  ce одразили  

на  привредни  раэвој . Природни  условн  утицали  су , пре  c в e- 

г а , на  раэвој  сточарства , чије  првенство  Kpaje" XVIII века  

jaw  iuje угрожавала  земљ  орадња , мада  ii  вен  тада  обра - 

ђивано  6609 ланаца  земље  у  атару . Paauoj cy кочиле  npe 

свега  елементарне  непогоде  и  епидемије . 1769. годиие  из -

горела  је  скоро  цела  Сента  (729 куна ), 1795. године  ii  

епидемија  куге  десетковала  становништво . Сеннани  су  cue  

то  преживели , и  око  1800. године  насељ  е  има  1098 куна  

и  1424 становника  старија  on  шеснаест  година . . 

Наредних  педесет  година  npowno je y имовинском  рас -` 

лојавању , проиэводњи , трговини  и  акумулацији . Раэвој  ка -  

питализма  на  кратко  ii  био  прекинут  европским  револуци - 

јама  1848/49. године , када  је , према  геслу  " эавади  na 

ananaj" бечком  двору  meT ycneno  na  овдашње  српско  H 

ма bарско  становииштво  окрене  једно  против  другог . 1848. 

године , започета  у  Француској , револуција  ii  уэдрмала  

• инаисијски  систем  Хабэбуршке  монархије . Миогоструке  
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девалвације  многима  су  обеэвредиле  целокупаи  иметак . 

било  ii  великих  љ  удских  жртава  и  огромне  материјалие  

штете . Врхунац  представљ  a девалвацмја  " Кошут - банкио - 

та ", емитованих  након  рата  1849. године  (2). 

Сента  ii  поново  правно  прикључена  жупанији . И  поред  

великих  удараца , догађаји  1848. године  имали  су  једаи  од  

својих  најэначајнијих  реэултата  — укидање  кметства , што  

ii  омогунило  пуни  раэвој  капитапистичких  односа . Тек  noc- 

ле  Нагодбе  иэмеАу  Аустрије  и  Мапарске  1867. године  от -  

ворене  су  шире  перспективе  раэвоја , као  и  могунности  

страначке  дитеренцијације  и  борбе . Жупанија  ii  настојала  

да  уведе  ред , алм  реэултат  ii  био  эаједнички  напор  свих  

странака  да  ce ослободе  туторства  жупаније  (1888). 7еж - 

ње  эа  осамостаљивањем  суэбијене  су  TIK  уредбом  минис - 

тарства  унутраш  њих  послова . Y ме $увремену  Сента  1861. 

године  стиче  статус  града  са  урененим  сенатом , након  6 

година  поново  ce epaha на  статус  паланке , да  би  ce 1873. 

године  обновмо  статус  града  са  уре fјеним  сенатом . Почео  

ii  миран  и  конструктиван  раэвој , да  би  ra  помутила  конт - 

ликтна  и  неправична  распод 'ела  эаједиичких , градских  паш - 

њака  eeh 1882. године . Највмше  эемље  добили  су  најимун - 

нији  власници . После  четири  године  non  руководством  Co- 

цијал -демократске  странке  Угарске  органиэован  ii  жете - 

лачки  штрајк , којим  ce по  љ  опривредни  пролетаријат  супрот - 

ставмо  неправди . Ови  norahaju cy само  успорили , али  ii  м  

эауставили  процесе  привредног  и  урбаног  раэвитка  С @ НТ @. 

1902. годмне  Семта  тежи  na CTIK1I статус  жупанијског  

града  ( види : страначке  тежње ), поново  узима  у  употребу  

градски  печат , и  са  својих . 25 000 становника  достиже  



величину  Новог  С  ада  и  Сомбора . 

Нвјэивчвјивјв  привродив  улвгвн .в  N  догв bвјв  ' у  XIX •еку : 

1855. године  у  сеннанском  атару  почињу  радови  на  ре - 

гулацији  тока  Тисе , пресецање  кривина , ојачавање  насипа , 

као  и  одводњ  авање  терена  угро  жених  подэемним  водама . 

1868. године  Михалковин  Иштван  тражи  дозеолу  од  

града  да  подигне  парни  млин  са  четири  камена . 

1873. голине  rpanu ce no систему  H auve дрвени  мост  

преко  Tuci, шт o nocnewyje трговинску  раэмену  бачке  H  

баната . 

1880. године  отвара  ce речно  пристаниште . 

1884. године  Акционарско  друштво  Шпицер  и  Зингер  

пушта  у  погон  парни  млин  на  ваљ  ке  на  обалској  локацији  

данашњег  .11Ситопромета . 

1889. године  почиње  желеэнички  саобранај . 

1895. г oдин e главне . улице  добијају  асеалтиране  стаэе  

H  електрично  осветљење . 

1908. године  уместо  nponanor дрвеног  моста  зида  ce 

геоэдени  мост , који  1915. г oдин e постаје  и  желеэнички . 

1908. године  завршена  је  иэградња  кеја . 

Иэмен fу  1870. N 1900. године  основане  су  четири  бан - 

ке , тачније  кредитие  установе . 

Раэвитак  проиэводних  снага  није  мимоишао  ii по  љ  о - 

привреду . 1893. године  пуштена  је  у  погон  вршалица  на  

napi» nono»,  a 1897. годиие  почиње  pan u  прва  жетелица . 

1902. године  једаи  трговац  ii  донео  у  Сенту  sehy количи -  

ну  гвоэдених  плугова , a 1905. ce eeh nonynapucano веш - 

тачко  Аубрење  преко  месних  новина . 1910.  ci први  пут  
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на  пољима  cpehy вршалице  и  жетелице  са  бензинским  

мотором . 

Прнвредни  раэвој  ii  пранеи  и  одговарајуним  раэвојем  

Сенте  као  града , посебно  у  области  културе . 

1832. године  оснива  ce М  а bарско  културио  друштво , 

са  својом  поэоришном  трупом , у  чијем  раду  ii  узео  учеш - 

ha  u  Сеинанин  Јован  Ћорпевин , оснивач  С  рпског  народиог  

поэоришта  и  касиији  српски  министар  културе . 

1867. године  nopen eeh постојених  школа  почињу  са  

радом  и  забавишта . 

1868. године  эапочиње  просветну  активност  Српска  чи - 

таоница . 

1870. године  отвара  ce гра bаиска  школа . 

1876. године , пак , и  гимиаэија . 

1904. године  почињ  е  своју  делатност  Народиа  библио - 

тека  ( с  тим  што  су  u  npe неколико  деценија  вен  радиле  

библиотеке  при  раэличитим  npywTBu»na, установама , стран - 

кама ). 

Y последнњим  деценијама  XIX века  делују  и  штампари - 

је  u  јављ  ају  ce прве  локалне  новине . 

Најэначајиије  јавне  эграде  у  граду  подижу  ce крајем  

XIX  u  почетком  XX века . Прва  зграда  гимнаэије  подиже  ce 

1884. године , да  би  1908. године  добила  данашњи  изглед  

( беэ  другог  спрата ). Иэградња  кеја  почиње  у  години  елек - 

тритикације  града , 1895. године . 1909. године  эапочиње  

и  приводи  ce Kpajy јединствени  подухват  у  раэмерама  др - 

жаве  — иэградња  радиичког  насељ  а  са  433 куне . Уместо  

старе  градске  куне , иэгореле  y  noxapy 1911. године , зида  

ce данашња  эграда , у  периоду  on 1912. no 1914. године . 
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Mehy значајније  објекте  дате  елохе  cnana jow  u  эграда  

данашњег  позоришта  ( некаиашњи  хотел  Евжеи  ), хотел  

Ројал , ватрогасна  станица . Неколико  стамбених  куна  у  

цеитру  града  потичу  такође  иэ  т o г  времена . 

Kana спомињемо  културне  послеиике  града , осим  вен  

поменутог  Јована  Ћорђевина , ту  ii u Јован  Мушкатировин , 

просвенеии  културии  прегалац  XVIII века , Ћула  Дудаш , пи - 

сац  прве  моногратије  Сенте , књижевник  Стеваи  Сремац . 

Имена  многих  умних  протесора  сеннаиске  гимиаэије  н a 

размеђи  векова  ii  помињемо  само  эбог  ограниченог  npo- 

c т opa. 

Раэвој  Сенте  као  града  заустављен  ii Првим  свет - 

ским  ратом . Поратна  државиа  органиэација  није  довела  no 

опоравка . Краљ  евина  Срба , Хрвата  и  Словенаца  ii својом  

аграрном  и  националном  политиком  нанела  штете  многона - 

циоиалном , прете  жно  зем  љ  орадничком  становништву  општи - 

не  (7). 36cr перитерног  геогратског  положаја  град  ii за - 

остајао , да  би  ce то  стање  још  више  погоршало  эбог  ре -  

ваишистичке  политике  М  ађарске  између  fia para.  П p ив -  

редни  эастојје  нужио  проуэроковао  масовио  радничко  н e- 

эадовољство , које  ce изражавало  штрајковима  и  побунама . 

Из  редова  мађарске  эем  љ  орадничке  сиротиње  многи  су  ce 

иселили  у  Јужну  Америку . Овакво  стање  ii  rioronoiano ши - 

рењу  комунистичких  uneja, те  ii 1924. године  основана  у  

Сенти  партијска  henuja KflJ. З а  време  ташистичке  окупа - 

ције  шесторица  чланова  су  погубљ  ени , у  јесен  1941. Ре - 

жим  Хортија  ii  окончан  8. X 1944. године , уласком  Црве - 

не  армије  и  Југословеиске  ослободилачке  војске  (5). Овим  

почињ  е  социјалистички  nepuon живота  града . После  рата  
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су  уследиле  године  централиэованог  планирања  привреде  

да  би  потом  наступио  пернод  самоуправног  социјализма . 

Y Сенти  ii  први  раднички  савет  ог, нован  у  млинској  индус - 

трији , 1953. године . После  почетних  успеха , компликовани  

систем , подруштвљавање  одговорности , спорост  доношења  

одлука , неодренени  облици  својине  — постају  кочница  раэ - 

воја . Пре  пет - шест  година  почела  ii  трансФормација  таб - 

рика , делимична  приватиэација , оснивање  нових  приватних  

тирми , као  и  вранање  nina эемљ  е  одузете  после  para.  

И  после  другог  светског  рата  стуб  привредног  живо - 

т a rpana oc т aje по  љ  опривреда  и  прерађивачка  индустрија . 

део  наших  регистрованих  предуэена  — чији  темељи  су  уда - 

рени  још  у  прошлом  веку  — у  протеклих  педесетак  година  

прошао  ii  Kpoa мноштво  транстормација  и  реорганиэација _ 

Постоје  и  сасвим  нове  Фабрике , настале  y  nepuny соција - 

лиэма , са  привредиим  делатностима  к oje paluje нису  биле  

эаступљ  ене  у  Сеити . 

У  садашњем  тренутку , главии  носиоци  пољ  опривредне  

проиэводње  су , осим  индивидуалних  пољ  опривредних  произ - 

воАача , деоничарско  друштво  Пољ  оприврела  и  поново  фор - 

миране  зем  љ  орадничке  задруге , које  су  раније  биле  коо - 

перативне  јединице  Агро -индустријског  комбината . Поме - 

нимо  као  приоритетну  и  делатиост  предуэена  эа  промет  

семеиске  робе  Агросеме—Панонија . Представиици  прера b и - 
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вачке  иидустрије  су : Житопромет - Млин  д . д .( млии , • абрика  

теста , пекара ), Кристал  д . д . • абрика  wehepa, Термоелект - 

рана  д . д . енергана  ii  топлана , Фермин  д . д . •ермеитациона  

индустрија .  lea  предуэена  представљ  ају  највене  иивести - 

ције  после  1945. године ; и  у  раэвој  млинске  индустрије  

уложена  су  велика  средства  ( нови  млин , силоси , итд .). 

Сента  има  • абрику  дувана , текстила , ципела , • абрику  эа  

npepany коже  и  кожиу  конлекцију , • абрику  намештаја  и  

циглану . Метална  индустрија  ii  заступљена  Заводима  Цр - 

вена  эастава , Творницом  арматуре  и  машинског  прибора  

ТАМП , предуэенем  за  обраду  племенитих  метала  Kapar.  

У  малој  привреди  услужнам  депатношну  ce бави  приватио  
предуэене  Ycnyra, предуэене  31  ремонт  пољ  опривредиих  

машина  и  осталих  воэила  MaullHOpIMOHT, као  ii  штампарија  

Ударник . 

Најэначајнији  транспортии  објекат  ii  florucje д . п . np и c- 

таниште , које  повеэује  речни , друмски  $4  желеэнички  cao- 

бранај . Погодан  је  и  эа  транспорт  контејиерске  робе . 

друмски , путнички  и  робни  транспорт  обављ  а  Сентатранс  

и  Севертранс . Једна  од  највених  послератиих  градњи  у  

веэи  ii эа  саобранајем . 1963. године  пуштен  ii y саобра - 

haj данашњи  друмски  H желеэнички  мост , подигнут  на  мес - 

ту  моста  порушеног  1941. године . 

Снабдевањем  становништва , спољном  и  унутрашњом  

трговином  бави  ce CeHra д . д . трговинско  предуэене , a uehe 

приватне  • ирме  су : Лан , latex, Down, Miki, Slaves, Tem-  

poгex, Union  u  тд . Угоститељ  ском  делатиошну  ce бави  

Tísa д . д , и  више  приватних  угоститељ  ских  објеката . 

Снабдевање  струјом , водом , гасом , као  и  одржавање  
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комуналија  обављ  а  сеннански  погон  Електровајводние , -  

Елгас  као  ii  Јавно  комунално  предузене  8. октобар . Вели - 

ке  промене  tpni и  надградња . Сеннанска  болница  ce раэ - 

вила  у  највену  и  н ajonpeмљ  еиију  здравствену  установу  По - 

rucja. Y општини  постоји  општа  лекарска  служба , служба  

эа  гинекологију , дечје  болести  и  стоматологију . У  граду  

ce дижу  1081  школе , эабаеишта , обданишта .  On  пет  сред - 

њи x школа  данас  ради  само  три : гимназија , економско - 

трговачка  и  хемијска .8 0 - их  година  укинута  ii  медицинска  

школа  и  школа  ученика  у  привреди  ( њихова  эграда  претво - 

рена  ii y Дом  эдравља . Ha пољу  културе  делује  Културно  

образовни  центар  Турзп  Лајош . У  његовом  саставу  ii u  

Градски  музеј  ii  Библиотека , сликарска  колонија  ( основа - 

на  1952. године , прва  у  Војводиии ); биоскоп . Поред  тога  

Центар  координира  pan  аматерских  поэоришиих  група , ба - 

ви  ce обраэовањем  одраслих , органиэује  курсеве  стра - 

ни x јеэика  ii  npyne курсеве , о gганиэује  инФормативна  пре - 

давања , речју  носилац  је  културног  живота  града .' .Сента  

има  и  Историјски  архив  регионалног  эначаја .. 
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ПОЧЕЦИ  ПРЕРАдЕ  ПШЕНИЦЕ  

Ha прве  трагоее  "машинске " обраде  житарица  у  оеим  

крајевима  наишлс  ce далеке  1882. године  эа  време  ар - 

хеолошког  истраживања  локалитета  батке . Млински  камен  

од  печене  глине  представљ  а  докаэ  да  je  uh  сакупљ  ачко  

прастановништво  ових  крајева  млело  жмтарице  (4). 

Прве  писане  трагове  a  постојању  млинова  у  нашем  
поднебљу  налаэимо  у  турским  пореским  књигама ., Испос - 

тавило  ce  na  cy становници  града  планали  пореэ  на  мли - 

нове . Сеннаиин  Мартон  Санто  је , тако , ia свој  млин  са  

једним  каменом  платио  1546. године  пореэ  on 50  acnpu 

(8). Вероватно  ce panuno o сувом  млину  који  ii покретан  

животињском  снагом . Такви  млинови  су  столенима  радили  

у  Сенти  и  околини . Y Кееију  ii млин  Ћ ерАа  Паточа  радио  
jaw u nocne 1890. годиие . Крајем  века  био  ii  jenai суви  

млин  у  Горњем  Bpery. a y rpany ii био  jenai  y данашњој  

улици  JHA у  эгради  non бројем  64 и  у  улици  Јоеана  Joua-

iouuha Змаја  non бројем  37. У  својој  Краткој  историји  Ceн - 

те  Андор  Дудаш  ce ceha: "Почетком  осамнаестог  века  на  

месту  цркве  Исусовог  срца  био  ii  један  стари  део  града . 

Ha једном  плацу  су  Плешини  др  жали  своје  суве  млинове . 

Тај  nil ii личио  на  данашњи  (1902. г .) Средњи  Кертек , 

ii био  ii одвојен  on rpana великом  пустаром  . Иnaк  ce, пo- 

чев  on 1740. године , почео  спајати  са  градом ... Ту  су  ce 

rpanune  on  јелових  rpena эграде  эа  млинове . У  градском  

плану  из  1876. године  још  су  убележаване " (9)• 
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C почетка  XVIII века  располажемо  са  мало , често  ме - 

bусобно  противуречних , података  O  млиновима  N  м n ин apим a. 

Попис  ii  вршен  TIK  1720. године  на  основу  эакоиског  чла - 

н a LVII Закона  иэ  1715. године . Према  документацији  Пe- 

тера  Ћетваија  град  је  тада  оствари .о  приход  од  72 рајнске  

торинте  (10). Према . Јаношу  добошу  у  списак  од  17 эанат - 

лија  том  приликом  унет  ii u  један  млинар  (1). Иван  Јвк - 

шин  нас , на  основу  увида  у  пописе  настале  на  осиову  на - 

веденог  эакона , обавештава  0  постојању  три  активиа  и  

једиог  неисправиог  сувог  млина  (11). 

Иэ  наведених  иэвора  можемо  эа .кључити  да  ii у  време  

Моришко - П  отиске  војне  границе  и  Потиског  коморског  дис - 

трмкта  мељава  вршена  уэ  помон  једноставнијих  механиэа - 

ма , као  што  су  суви  м-линови , и  то  эа  потребе  локалног  

становииштва . У  то  време  нема  трагова  који  би  упунивали  

на  трговину  житом . 

ПРИВРЕдНИ  РАЗВОЈ  ГРАдА  Y XVIII BEKY 

o  либералиијој  . друштвеној  клими  Коморског  и  Крунског  

Потиског  дистрикта  вен  сам  рекао  неколико  речи . Било  

ii  тo време  нових  подстицаја  у  раэвоју  •еудалне  привреде . 

Y сеннанском  атару  било  ii 1701. године  свега  2400 јута - 

pa обранfива ,не  эемљ  е , и  TO  у  два  наерата . Ti эначи  да  ce 

током  године  обра bује  само  половина  (1200 јутара ) дате  

површине , док  ce друга  половина  "одмара ". И  сточни  тонд  

ii  био  сиромашаи ; било  ii  свега  130 волова , 80 коња , 80 

крава  и  60 свиња  у  посед ,у  овдашњих  житељ  а ( око  1000 

душа ). Ca овим  подацима  треба  опреэно  баратати , јер  
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у  свим  имовинским  nonucuina право  стање  ii  пренуткивано . 

Наведене  године  "гранански  слој " вароши  С  ента  чинили  

су  власници  8 эанатских  радионица  и  једне  крчме  (1). Ha 

основу  истог  иэвора , 1751. године  било  ii  aeh неколико  

нових  радњи , месара  ii  воденица . 

Тек  on 1770. године  располажемо  са  тачнијим  покаэа - 

тељ  има  о  броју  становника  ii  доманинстава , као  и  бројча - 

ним  подацима  иэ  домена  привреде . 1774. године  град  је  

имао  1162, a 1798.  ronnie 1424 становника  иэмад  16 годи -  

н a. У  истом  nepuony ce бројчано  стање  куна  noneno ca 

799 на  1098. Све  бројније  становништво  обра ?fивало  ii  све  

eehe површине  земљ  е : 1777. године  4232 ланца , 1797. го - 

дине  6609 ланаца , a око  сто  година  касније  у  сеннанском  

атару  су  ce култивисалале  житарице  на  близу  41 000 ла - 

наца  оранице . Y XVIII веку  эемљорадња  још  liii угрожа - 

вала  првенстео  сточарства . број  салаша  у  атару  ce пове - 

haeao,  ami  то  су  још  увек  била  места  за  эимовање  стоке ; 

TIK  средином  XIX века  салаши  постају  эемљ  ораднички  цен - 

три  (12). Жива  стока  ii  била  мерило  имовнинског  стања . 

Земљ  а  ii  била  јеотина . Због  ниских  приноса  ii  отежаног  

транспорта  проиэводило  ce прете  жно  эа  задовољ  е  ње  con- 

ствених  потреба  — хлеб  эа  породицу , сточна  храна  эа  дo- 

мане  животиње . Најчешне  ce уэгајала  пшеница , јечам , эоб , 

раж  и  нешто  кукуруэа . Ж  етвени  принос  у  по  жунској  мерици  

(1 пожунска  мерица  = 45 кг  xura) овако  ii  иэгледао  око  

1790.  ronnie (1): 

пшеница  

јежам  

эоб  

1796/97. 

17 469 

2 462 

2 162 

1797/98. 

8 218 

167 

323 

1798/99. 

14 249 

4 681 

3 686 
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Ha жетвени  принос  пресудно  су  утицале  временске  

прилике , као  I  болести  и  пожари . 

Беэ  обэира  на  све , эначај  уэгоја  пшенице  стално 
 
ii  

растао , што  ynyhyje и  на  повенање  броја  млинова  и  на  ја - 

чање  трговине  (1). 

1774/5. 1784/5. 1796/7. 

aoneuuue 3 2 16 

ветрењаче  14 22 23 

укупно : 17 24 39 

( Неки  иэвори  одступају  on  наведених  података  эа  

10-20Х , што  ce посебно  одиоси  на  број  млинова  искаэан  

у  1784/5 годиии . Примедба  И .Ф .) 

1751. године  живнула  ii u  трговина , к oja 1771 . године  

бива  оснажена  правом  лдржавања  пијаца . Локалиом  и  спољ  - 

ном  трговииом  бавили  су  ce прете  жно  трговци  13  редова  

Срба  или  посрбљ  ених  Грка . Сента  ii  иэвоэила  живу  стоку , 

вуну  и  пшеницу . Увоэило  ce дрво , со , креч , вино  I  металне  

прера bевине . Промет  робе  ii  убрэао  имовинску  дитерен - 

цијацију , утицао  ua пораст  вредности  обрадиве  эем  љ  е  u  

noah  no  динамичиијег  раэвоја  привреде . За  крај  XVII в e -  

ка  карактеристична  ii  појачана  купопродаја  эемљ  ишта , ње - 

на  замена , поклањање , али  и  остављање  эемље  у  парлогу . 

Трговина  није  респектовала  ееудалие  класне  поделе .  On  

потомака  Срба  грамичара , Mabapa  u  Тотова  ( Словака ) нас - 

тајао  ii  слој  имуниијих  поседника . Поменимо  само  породи - 

це  бабин , Byjuh, Палковин , брановачки , Ри b ич , С  лавнин , 

Селеш , Вуковин , Хусар , борош , билицки , Фодор  N  ap. Ca 

друге  стране , у  последњој  четвртини  XVIII века  удвостру - 
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чио  ce број  желира , бескуниих  надничара  и  слугу . Колони - . 

эовани  Немци  и  Јевреји  rana  jaw  iucy имали  эначајнију  уло - 

гу  у  привредном  животу  града . 

80ДЕНИЦЕ  И  8ETPEњA4E 

Mehy власиицима  ветрењача  и  воденица  било  ii  пo д je д - 

нако  и  эем  љ  опоседиика , и  градских  угледника ,  I  цркве - 

ни x личности . Y евидеицији  сачињеној  1794.  ronuue  on 14 

водени .ца  две  cy npunanane И  штвану  Рошу , жупнику  (8) . On  

друге  nononuie XVIII века  бележи  ce iarnu раст  броја  в o- 

деница  и  ветрењача . Око  1780. године  успостављ  ена  ii  

равнотежа  иэме bу  количине  приноса  и  броја  мл ►гнова , која  

ii  потрајала  no 1850, године .  V  овом  периоду  (у  эависнос - 

ти  од  жетвеног  приноса ) радило  ii 14-23 воденице  и  13-23 

еетрењаче  (8). Hu  суви  млинови  нису  изгуби 'ли  эначај : 1850. 

годиие  jaw ix ii  било  33 (4). 	 . 

Почетком  XIX вe к a Tpajana cy сталиа  трвењ  а  власника  

cue  neher броја  воденица  o кo wro бољ  е  покације . Дваде - 

сетих  и  тридесетих  година  века  иије  било  седиице  град -  

ког  савета  која  на  диевни  pen ii  би  ставила  неко  питање  

у  веэи  са  млиновима . Градски  caner ii 1821. г oдин e својим  

решењем  бр . 31. н ac т ojao  na уведе  pen  ia т aj иачин  што  

ii  за  пристајање  млинова  «non  градом "  I  код  буиака  on-

penuo no nna пристанишна  места  на  којима  се  могу  инста -  

лирати  бродски  млинови . За  то  пристанишно  право  nnahano 

ce rpany, као  носиоцу  теудалиог  права , 10 торинти  таксе  

годишње . Слична  такса  ii  постојала  и  за  пристајање  спла - 

в o вa  u  чамаца . Ову  тэв . обалску  таксу . град  ii  обично  13- 
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давао  у  эакуп . Тако  је , на  np им ep, 1886. године  закупац  

(cynpyra Лајоша  бергера ) молио  смањење  годишњег  эаку - 

na  on  1600 лоринти  (4). 

Поменута  одлука  градског  савета  тицала  ce 22 влас - 

иика  воденмца . To cy: Ћуро  Бадерлица , Јанош  Олајош , M и - 

хајло  бадерлица , Стеван  Зубановин , Андраш  Олајош , Ишт - 

ван  Гомбош , Јован  бадерлица , Ммхајло  бугарин , Коста  Об - 

радов , Ибрахим  Зубановин , Симеон  Брановачки , Петер  Ma- 

јорош , Иштван  Ожгањи , Палентија  Бабин , Јанош  Хегедиш , 

Пал  Мајорош , Момчило  Стакин . Joжem Konap, Јован  Kpary- 

јев , Чокаши , Тома  Стакин  и  Мартон  Keuenu. 

По  свој  прилици  ii одреАивање  локације  само  привре - 

мено  эавело  реда , јер  ii 1833. године  градски  савет  и - 

меновао  Куэмана  Радојчина  эа  "млииског  надэорника ". Ha- 

редне  годмне  ii  на  место  млинског  суца  иэабраи  Ћер b бо - 

бан  (nocne оставке  Иштвана  Стаина ). Cnenehux година  ту  

дужност  су  вршили  Ференц  Урбањ , Карољ  Месарош , Јожет  

Балог , Јанош  Чики  и  други , ia nepuon  on  године  дана  (13). 

Број  бродских  млинова  ii y  npyroj половини  XIX века  

иэносио  33. To ii, no  свој  прилици , и  био  врхунац , јер  их  

ii 1901. године  на  Тиси  остало  само  6,  као  последица  све  

венег  nponopa napiux млинова . 

Значај  ветрењача  растао  ii  сраэмерно  повенању  'уда - 

љ  ености  on  реке  Тисе . Ебихов  број  је , како  смо  видели , 

дуже  времена  био  иэједначен  са  бројем  воденица . У  дру -  

гој  половини  XIX века  Виице  Рац , пак , помиње  33 власни - 

ка  воденица  u  cauo 17 власника  ветрењача . To cy: Jo жe• 

Јухас , Ференц  Тот , Јожев  Форгач , Михаљ  Чикмак , Пал  Ју - 

хас , Јаиош  Сел , Јанош  бин , Петер  Пољ  ак , Иштван  Олаи , 
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Јанош  Кикирич , Јанош  Ћере , даниел  биро , Јанош  Олајош , 

Шандор  Мери , Јанош  Hab, Алберт  Hab  u  Миклош  Ковач . 

Нешто  другачије  г7одатке  нам  даје  Миливоје  В . Кнежевин , 

на  основу  којих  ii  око  1870.  ronuise y Сенти  $ ikiJlHHH 

било  30 еетрењача  (14). 

Kao што  сам  вен  поменуо , воденице  нису  иэдржале  у- 

такмицу  са  оних  5  napiux млинова  који  су  пуштени  у  погон  

крајем  века . Ветрењаче  су , вероватно , само  эахваљујуни  

лошим  саобранајиим  веэама  надживеле  воденице  — 1899. 

године  pane  jow 23 воденице  у  овом  крају  (15). Шта  више , 

према  сагласним  сведочењима  Раца  и  Кнежевина , дваде - 

сетих  година  нашег  века  у  погону  ii  још  14 ветрењача  — 

on  њих  10 ради  у  атару  a само  4 у  граду . 
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ПОЛИТИЧКИ  u  ФИНАНС:ИЈСКИ  YCnOBu 

ИНДYCTPИJAлИ 3AцИJE Y XIX BEKY 

3 а  прву  деценију  XIX века  карактеристичне  су  апсолу - 

тистичке  мере  Аустријске  царевине  као  и  политичка  актив - 

ност  угарског  племства  у  борби  против  тих  мера . Реэул - 

тат  аустријско -угарског  политичког  сукоба  била  је  кон - 

тронтација  жупанија  и  племства , што  ii  иэаэвало  саэива - 

ње  државног  сабора  1825. године , на  коме  ii  Иштван  Ce- 

чењи  иэло  жио  план  друштвене  и  привредне  транстормације  

Угарске . Угаони  камен  предложених  реторми  ii  реторма  

привреде , эа  раэлику  од  традиционалног  инсистирања  ма - 

нарске  политике  на  др  жавноправним  питањима . Сечењи  ни - 

је  био  с  хванен  у  довољ  ној  мерм . Нагласак  ii  ставио  на  

приватноправни  аспект  преображаја , јер  ii  племинко  нас - 

ледно  право , са  институцијом  баштине , eeh дуго  ометало  

раэвој  одиоса  у  привреди .  V  т o време  эемљопоседници  у  

Угарској , осим  некретнина  и  сточног  тонда , нису  распола - 

гали  другим  капиталом  и  готовим  новцем , потребним  за  

инвестиције . Ако  су  и  постојали  понегде  вишкови , ouu ce ни - 

cy могли  обрнути , дати  на  кредит  и  c л .jep liii било  oд - 

говарајуних  эакона  који  би  такво  пословање  регулисали  и  

гарантовали . Ha почетку  XIX века , эбог  традиционалних  од - 

носа  у  свери  својине , эемљиште  CI  HKJI могло  оптеретити  

хипотекарним  эајмом  нити  продати  н a лицитацији . 

Ако  је  неко  имао  потребе  за  веном  сумом  иовца , окре - 

тао  ce скупим  иностраним  зајмовима , к oje  ii,  эбог  датог  

стања , било  тешко  добити . Друга  могунност  ii  била  осла - 

њање  на  унутрашње  могунности , када  су  ce односи  креди - 
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тирања  баэирали  на  "господској  части  ". Стога  су  угарски  

эем  љ  опоседници  гаэдовали  екстенэивно , уз  сасвим  спо - 

радмчну  индустријалиэацију . Вишкове  су  били  прину bени  да  

понуде  суседној  Аустрији  која  ix ii прера bивала . Y Ayc- 

трији  је , наиме , још  1763. године  донет  менични  эакон  (2), 

који  ii  кредитне  односе  поставио  на  солидну  основу , a то  

ii  ouoryhuno процват  индустрије  I  трговине . 

Прерада  пољ  опривредних  проиэвода  у  овим  крајевима  

ce прете  жно  сводила  иа  млинску  иидустрију , a трговина  

на  промет  житарица . Y једиој  пољ  опривредној  држави  као  

што  ii  то  била  Угарска  у  то  време , иису  Ci проиэводила  

чак  ни  пољ  опривредна  opyba; и  обуна  ii  обеэбепивана  уво -  

эом  13  Аустрије . 

Коначно  ii  эаконски  члан  XV иэ  1840. године  регули - 

сао  меиичне  послове  у  Угарској , што  ii  иницирало  темељ  и - 

те  промене  у  економији  эем  љ  е . Једна  эа  другом  су  ницале  

штедионице  и  банке  у  веним  центрима . Новчани  эаводи  су  

эа  своје  пословање  имали  эа  претпоставку  промену  приеат - 

ноправних  односа . Ha државном  сабору  у  Пожуну  1847. го - 

дине  Ференц  деак  ii  захтевао  суспензију  анахроних  сво - 

јинских  иэуса , и  давање  јемстеа  у  пословмма  кредитирања  

и  инвестирања . Власти  у  бечу  су  и  саме  начиниле  корак  ка  

реворми , дајуни  113  npennora y вези  имовинских , тЕговинс - 

ких , саобранајиих  и  привредних  пи i а  ња . Угарска  опоэици - 

ја  ii  •ормулисала  миэ  јасиих  захтева  иэ  тих  области , н e 

ограчичавајуни  ce само  политичким  захтевима . Ту  cnana 

нови  царински  систем  иэмеАу  државе  матице  и  њених  пo- 

крајина , уво bење  эаштитних  царииа  эа  угарску  индустрију , 

државни  эајам  эа  иэградњу  желеэиице , путева  I  канала . 
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Последња  велика  сметња  эа  раэвој  кредитиих  устано - 

ва  одстрањена  ii  тек  1852. године , када  имовииско  прав - 

ни  односи  у  Угарској  напуштају  традиционалну  институцију  

баштињења  и  бивају  постављени  на  модерне  осиове . 

flocne аустријско -угарске  нагодбе  иэ  1867. године , 

Аустрија  и  Угарска  тормирају  эаједничку  царинску  зону , 

али  ни  то  није  допринело  иэједначавању  партиерских  пра - 

ва  Угарске , којој  ii  мањкало  банковног  и  трговачког  ка - 

питала . Аустрија  је  имала  предност  и  у  мрежи  саобранај - 

ница , укљ  у чују ни  и  железиицу  и  речна  пристаништа . Вели - 

ки  значај  ii  ммала  чињеница  да  ii  угарска  пољопривреда  

6еэ  спољ  ашње  коикуреиције  могла  na nnacupa своје  проиэ - 

еоде  у  Аустрији , док  ii  иидустријска  понуда  Угарске  и  да - 

љ  е  стагнирала . 

После  нагодбе  1867. године  применене  су  и  у  Сеити  

прве  иницијативе  эа  •ормирање  једиог  новчаног  эавода . 

Питање  отварања  банке  jow раније  је  постало  актуелио ,  H  

то  эбог  лошег  урода  1863. и  1866. годииі . Увидело  ce  na  

у  случајевима  природие  непогоде  или  подбачаја  приноса , 

општина  треба  да  се . ослони  на  своје  ресурсе . Коиачио  ii  

1868. године . аормиран  први  новчани  эавод , Сеннанска  ште - 

дионица , са  капиталом  on 120 000  • ориити . Накои  две  го - 

дине  основана  ii non  HMiiiiA СенАанска  олшта  штедионица  

и  друга  банка , са  почетним  капиталом  on 104 900 тории - 

ти . Године  1876. и  1877. ммале  су  много  падавина  које  су  

проиэроковале  велике  поплаве  и  штете  у  пољ  опривреди . 

Овај  шок  ii  nao iouu импулс  эа  мобилиэацију  капитала , na 

ce 1882. године  оснива  и  трена  сеннаиска  штедионица  

са  основним  капиталом  on 60 000  •оринти  (2). 
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ТРГОВИНА  ЖИTAPИЦAMA 

Паралелно  са  оснивањем  новчаних  эавода  и  трговина  

житом  добија  организованије  облике . O  nepuony npe 1876. 

године  немамо  детаљних  података , јер  je  TIK  rana уведе - 

на  службена  регистрација  • ирми . Према  увидима  Атиле  fi-

juHa (17) на  почетку  XIX века  у  С  енти  нема  сталиих  трга - 

ваца  житом ; према  потреби  долаэе  бродови  да  транспорту - 

ју  откупљ  ене . житарице . М  енутим , y  nepunoy  on 1876. no  

1943. године  суботички  судбени  сто , надле  жаи  эа  послове  

регистровањ  а  приватних  трговинских  • ирми , региструје . 49 

житарских  трговаца .  On  т or броја  5 су  Ма bари , 2 су  Ср -  

би , a 42 Јевреји . Најпоэнатије  сеинаиске  јеврејске  пopoди -  

це  ( Флеш , Кениг , Хиршл , брауи ) нису  CI  бавиле  само  трго - 

вином  нero  u  баикарством . берта  Флеш , супруга  Хенрика  

Фишера , била  је  главни  књигово bа  у  Сен lнанској  штвдиони -  

ци  1912. године , када  cy Mop Флеш  и  Мартон  Флеш  eeh 

били . крупни  тргоеци  жит o м . После  смрти  Јакова  Брауна , 

житарског  и  вунарског  трговца , • ирма  прелаэи  на  име  си -  

на , Исака  fарауна , који  у  исто  време , 1 897, године , поста - 

је  члан  управног  одбора  Свн b анске  олште  штвдионицв  (3). 

дакле , крајем  XIX века  у  привредном  животу  Сенте  влада - 

ју  прави  капиталистички  односи , уэ  сложени  сплет  банкар - 

ског , трговинског  ii  индустријског  пословањ  а . 

O проблематици  промета  житарица  редовно  иэвешта - 

вају  и  тадашња  ин •ормативиа  гласила . Цена  пшенице  ii y 

nepuony иэме bу  1867. и  1883. године  била  стабилна  и , уз  

мања  колебања , износила  ii 12-14  •ориити , док  ii  цена  
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кукуруэа  иэносила  просечно  око  6  форінти  (19). СенАан - 

ски  билтен  бр . 20 эа  1890. годину  количину  жетвеног  ро - 

да  у  сенн  анском  атару  цени  на  560 000 метричких  центи . 

On  тога  ii 280 000 метричких  цеити  била  пшеница , a oc- 

тало  кукуруэ , јечам , эоб , мешовито  жито . Трговина  житом  

ii  била  веома  жива , и  венином  усмерена  н a извоэ . Исте  

године  је  13  Сенте  иэвеэено , прете  жно  бродовима , жита - 

рица  у  количини  on 345 000 метричких  центи . Годишње  ii  

утоварано  просечио  125 бродова , уэ  податак  да  ii  и  же - 

лезница , пуштена  у  погон  1889. годиие , превоэила  све  вe- 

he количине . Шпицеров  парни  unNI вен  ii  био  активан  у  т o 

време  u,  nopen намиривања  потреба  града  ii  околине , браш - 

но  је  иэвожено  ii y иностранство . 

Накои  четири  године  градско  гласило  (20) иэвештава  

o  ypony житарица  on 384 000 метричких  центи ,  on  чега  

ii  пшенице  било  170 320 метричких  цеити . O промету  и  це - 

нама  житарица  y  nepuony иэме $у  faa светска  рата  тако }fe 

највише  саэнајемо  иэ  сеннанских  локалиих  новина . Тако  ii  

19 29'  године  (21) саопштен  и  податак  a  nany цена  жита , 

yz апомену  да  ii  то  општа  појава , али  да  ii  и  поред  тога  

југословенско  жито  ипак  најје • тиније  на  светском  тржищ - 

ту . Непосредно  пре  тога  уочена  ii ii  несраэмера  у •орми - 

рању  цена  жита  и  кукуруэа . Цеита  жита  имапа  ii  цену  235 

динара , a цента  кукуруэа , пак ,  32d  динара . У  броју  85. 

эа  1933.  monmiy Ceн lfaиcкe новине  najy npemnen цена  жита  

эа  протеклих  десет  година . Цена  on 403 динара  no мет - 

ричкој  центи , коју  бележи  новосадска  берэа , 1932. године  

ii  nana ia 130 динара . Најнижи  nan ce бележи  1935. годи - 

не  —  125 динара  (23), да  би  ce эа  две  године  цена  none- 
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ла  на  160 динара . 	Y и c т o време  цена  кукуруэа  ii  била  

90 динара  (24). 

МАЕ6 И  M ЛИ HOB И  CA И HДYCTPИJCK ИM ОБЕЛЕЖЈЕМ  

У  циљу  што  документованијег  прикаэа  рада  млинова  

који  су  били  непосредни  претходници  Жнтопромета , npuc-

rynunu CMI иэради  једиог  кран  ег  прегледа  млинова  који  

су  радили  у  Сенти  у  nepuony изме 4у  1868. и  1941. године , 

и  који  су  имали  вен  тада  эначај  индустријскмх  предуэе fl а . 

Иштваи  Михалковин  ii 1868. године  саградио  парни  

млин  са  4 пара  камена  на  крају  н ac и na, nopen гробљ  а . 

Самуел  Хелбрун  је  1869. године  тражио  on градског  

савета  дозволу  эа  пуштање  y pan  napior млина  у  двориш - 

ту  куне  non  бројем  265. Доэвола  ii  нэдата  следене  годи - 

не  решењем  бр . 139 (25). 

Имре  Хорват  Катаи  ii  убележен  1905. године  у  регис -  

тар  власника  парних  млинова  (3). Млин  ii  имао  снагу  on  

30 коњских  снага  и  эапошљавао  ii 9 радиика  (26). 

Ласло  Герег  ii  Другови  пуштају  у  погон  1906. године  

на  крају  А bанске  улице  млин  на  ваљ  ке  који  ради  две  г o- 

дине . Један  on  op т a к a, A нт aл  Тот , ce издваја . Ha траго - 

в e брисања  из  регистра  млина  Ласла  Герега  нисмо  наишли . 

Зато  вен  1908. и  1910. године  у  списку  власника  млинова  

на  ваљке  налаэвмо  Антала  Тота  (3). Fбeroe млин  ii  имао  

снагу  on 40 коњских  снага  и  запошљ  авао  ii 6 радника  

(26). 

Muxan Han ii 1909. године  пустио  у  nini  napiu млин  

у  Горњем  Брегу  (27). 
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beae Рајихолц  ii 1906. годшие  уведен  у  евиденцију  као  

власник  љуштаре . Е6 егов  син , Ћеэе  Рајнхолц  мла f)и , поха - 

bao  ii  млинарску  школу  у  Немачкој  u no повратку  1927. 

године  приступа  транс .вормацији  млина , да  би  ra наредне  

године  пустио  у  погои  електричиим  мотором  снаге  30-40 

коњских  снага  (28). Сеинанске  новине  иэ  1932. године  

пишу  0  Јаношу  Рајнхолцу  као  власиику  париог  млина . 1938. 

године  исти  власник  поседује  млин  са  љуштаром  Викторија  

у  данашњој  улици  Петра  Арапшина , западно  on  улице  M и - 

хаљ  а  Танчина , под  бројем  3. Јанош  Рајихолц  мла b и  noce- 

дује  крупару  1941/42. године  (28). Млинарска  династија  

Рајнхолц  очито  эавре bује  једну  посебиу  студију . 

Иштван  Микок  долаэи  y  nocen једног  Рајнхолцовог  мли - 

на  1940. године , у  данашњој  улици  Стевана  Kuuhaiuia  non  

6ројем  34/36 , који  ii  эапошљ  авао  18 радиика , и  имао  

дневии  капацитет  150 метричких  центи  мељаве  (28). Тај  

млин  је  још  1943. године  вршио  ушурну  мељ  аву . 

Игнац , Миклош  и  Габор  •ехер 	1920. године  купују  

млин  у  поседу  Имреа  Хорват  Катаија  ( раније  власииштво  

cynpyre Jo дежеа ). Млин  Фехерових  налазио  ce ia месту  

данашње  Фабрике  за  npepany коже  Јединство . Ваљ  ке  ii  

покретао  мотор  снаге  50 коњских  снага , a дневни  капаци - 

тет  ii  био  100 метричких  цеити . број  эапослеиих  је  био  

8-10 (3). 

Бонавентура  Сокола  поседује  on 1937. године  млин  на  

ваљ  Ki  y Торњошу , са  дневним  капацитетом  60 метричких  

центи . За  ортака  ii  имао  Антала  Вереба . Млин  ii  эапош - 

љавао  12 радника  (3). 

Ра•аел  Фараго  представљ  а  эанимљ  иву  појаву  13 ac - 
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пекта  историјата  иидустријског  раэвоја  у  Сенти . O њему  

пишу  и  СенАанске  1OBNH1 y броју  20 on  1938. године . Пре -  

ко  пута  Иидустријског  насељ  a uinao ii ветрењачу  на  ( ал - 

тернативии ) електрични  nini . 

Иштван  бурак, имао  ii  млин  у  Горњем  Брегу . доступна  

нам  ii  његова  граАевинска  докуметација  коју  је  1941.  ra- 

null  иэрадио  Петер  M ajopoш . 

Напомињем  да  овај  списак  млинова  и  њихових  власника  
liii потпун . 

ПРЕТХОдНИЦИ  ,1гИТОПРОМЕТА  

Соинаиски  млкн  на  оаљ  ко  Хвслвр  г  Аруговв  n. n.  

Y  peruclap оирми  суботичког  Краљ  евског  судбеног  

стола  27 , новембра  1884. године  уведено  ii  сеинанско  

Акционарско  друштво  Шлицер  и  Зингер . Власници  су  били  

Игнац  и  Каро  љ  Шпицер , власиици  парног  млина  у  Сенти , и  

Микша  Зингер , власиик  иэ  О  рошхаэа . Наведени  парни  млин  

налазио  ce ia обали  реке  Тисе  u  npe д c т aвљ  ao  ii  прво  мо - 

дерно  млинско  постројење . Париа  машина  је , истина , одра - 

није  коришнена  у  млинској  технологији  у  нашем  граду , али  

само  эа  окретање  каменова  ( види  у  претходном  поглављ  у : 

Млин  Иштвана  Михалковина  1868. године ), a iii ii  био  

млин  на  ваљ  ке . Ово  акционарско  друштво  ii  убрэо  банкро - 

тирало . Стечајна  маса , која  ce углавном  састојала  on  

млинских  опреме  и  эграда , nocnena  ii,  као  дуг , у  посед  

Ланга . друштво  ce racu  u  брише  иэ  регистра  1889. године . 

О  рташтво  Ланг -Хагенмахер—Мајер  •ормира  HOBO  акционар - 
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ско  друштво ,  non  називом  Сеинаиски  млин  на  ваљ  ке  Хес- 

лep  u  Аругоеи , које  веА  јануара  1886. годиие  почиње  са  

радом  ii  бива  регис .тровано  8 , марта  исте  године . Равно - 

правне  ортаке  представљ  али  су : ЋерІ) Хеслер , инжењер  

иэ  Беча , Ласло  Ланг , иидустријалац  13  будимпеште  и  Шан - 

дop Ланг , иижењер  13  будимпеште . Карољ  Ласло  Ланг  13  

Сеите  постаје  члаи  акционарског  друштва  почетком  1899. 

године . Ћерн  Хеслер  умире  1903. године , али  акционар - 

ско  друштво  настављ  а  pan non старим  именом  у  искљ  учи - 

вом  поседу  Лангових . 

У  то  време  млин  ii  эауэимао  2 300 квадратних  хвати , 

u  pacnonarao  ii ca једном  главиом  эградом , четири  скла - 

дишта  и  шест  стамбених  објеката ,  ml  су  касније  биле  I  

каицеларије . Годишњи  капацитет  млина  био  је  140 000 мет - 

ричких  центи  житне  мењ  аве , ваљ  ке  ii  тepao м o тop снаге  

200 коњских  снага . Млин  је  эапошл  авао  64 радника . 

Брашио  ce траиспортовало  у  С  егедии , Суботицу , Кишкереш , 

Аду , Стари  бечеј , a продавано  ii ii  Аустрији  и  хрватским  

жупаиијама , брашно  је  било  тако  квалитетно  да  ii једно  

време  •игурирало  и  нa бечкој  берзи . 

1912. године  власиици  млина  су  планирали  нова  aeha 

улагања  и  стога  су  потражили  Kpenute  on  Ма lfарске  трго - 

еачке  баике  13  Пеште . баика  је  била  намериа  na un na 

кредите  non  условом  да  ce акционарско  друштво  траис - 

•ормише  у  деоничарско  друштво  и  уступи  баици  деонице  у  

мэносу  in 49 Х . Транс • ормација  ce noronuna 27. марта  

1912. године , са  основиим  капиталом  • ирме  on 600 000 

круна . Члановм  управиог  одбора  су  били : Бишум  Артур , 
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Густав  Лаиг , Карољ  Ласло  Ланг , Влада  Н ., бела  Вајда  ii  

Еден  Холош . Зиг • рид  Бек , који  ii on  раније  представљ  ао  

143111  Прагу , такође  постаје  деоничар . Наведена  банка  без  

энања  Лангових  откупљ  ује  Бекове  деонАце  ii  долаэи  у  no-
cm д  венине  деоннца . Kana  ii  Карољ  Ласло  Ланг  то  доэнао , 

предуэео  ii  npoRajy u  осталих  деоница  породице  Лаиг  ис - 

тој  банци .. (3 а  добијени  новац  купио  ii  имање  on 500 јута - 

pa y жупанији  Бекеш  , где  ii  эасновао  уэорну  економију  и  

живинарску  •apмy, anu  ii ii  даљ  е  эадржао  службени  noлo- 

жај  у  деоничарском  друштву , све  no 1922. године ). 

У  оквиру  планираних  инвестиција  1912. године  подигну - 

то  ii y центру  млинског  дворишта  велико  складиште  за  жи - 

то , са  капацитетом  on 140 вагона , као  и  iii  велики  дим - 

њак  и  тэв . Ракоци  магацин  ( према  ондашњем  наэиву  кеја ). 

Почетком  Првог  светског  рата  предузене  uh  uuje има - 

л o дово  љно  готовог  новца , и  покаэала  ce корисном  o к o л - 

ност  да  иэа  њега  стоји  jenua  on  највених  банака  у  држави . 

Због  нагомиланих  • инансијских  проблема  банка  је  1916. ro- 

дииe nponana деонице  Деоничарском  друштву  Први  будим - 

пешгански  ларии  млин , ca чијом  млинском  мрежом  ii  сен -- 

нански  млин  и  раније  сара bивао . 

fi  эавр  шетку  Првог  светског  рата  080  деоничарско  

друштво  ce траис •ормише . У  управни  одбор  улаэе  и  чла - 

ноеи  $3  редова  Срба , fOK y представништву  будимпештан - 

ских  деоничара  остају  чланови  иэ  Маоарске . Деоничарско  

друштво  Први  будимпештански  unni  уступа  једном  интере - 

сенту  из  Швајцарске  венину  деоница  сеннанског  млина . 

Представник  швајцарске  •ирме  ii  био  Ото  Мајер , уствари  

техиички  директор  Првог  будимпешганског  млина . Очито  

35 



ce panuno само  O  привидном  преносу  права . Инострани  ии - 

тересент ,  u  nopen поседовања  скоро  100% .деоница , liii 

no вehao к an ит aл ,  (ii  би  iii  спречио  прик  љ  учивање  нових  

деоничара ) н e г o је  Финансирао  деоничарско  друштво  преко  

текунег  рачуна . Правни  эаступиик  швајцарског  интересен - 

та  био  ii  Јанош  Бариа , директор  М  а bарске  трговииске  бан - 

ке  иэ  Пеште , к oja  ii  сервисирала  средства  потребна  эа  

pan  млина  у  Југославији . 1922. године  предуэет  ii  ииэ  ино - 

вација  млииа . Инсталирана  ii  usa опрема , машиие  су  пре - 

нете  у  нову  эграду  ( која  излази  на  садаш  њу  улицу  доси - 

теја  Обрадовина , некадашњи  Месарски  трг , касиије  трг  

Маркса  и  Енгелса ), д o к  ii  стара  эграда  претворена  у  ма - 

гацин . Усавршен  ii u  систем  унутрашњег  транспорта  жита . 

Y предуэену  ii  rana panuni 60 радиика , париа  машина  ii  

имала  снагу  on 340 коњских  сиага , fOk је  годишњи  капа - 

цитет  био  110 000 метричких  центи  мељ  ива . 

Завршни  рачун  npenyaeha поэнат  нам 	TIK  13 1925. 

године . Haим e,  TI  подаци  ce iucy саопштавали , јер  ii  цео  

капитал  био  сконцентрисан  на  једном  месту . Радипо  ce  a  

укупиом  износу  on 8 373 309 динара . Завршни  рачун  ii  

потписан  on  стране  чланова  управе : Ћор 4а  Вујина , пред - 

седника  управиог  одбора , Јована  Вујина , Симе  Josaiosuha, 

Гиге  Јовановина , Јаноша  Барие , Ота  М  ајера , М  аксе  Анти - 

ha, Јаноша  Ланга , Николе  . К . Ивковина  и  дежеа  Ижака , 

који  ii on 1923. no 1941. године  био  директор  предуэена . 

Почетком  тридесетих  година  osou сеинанском  интерес - 

н oм  кругу  npunanao  ii ii  Сомборски  млии  нa еаљке , као  I  

Вршачки  napis  млин  ( на  месту  данашње  •абрике  чоколаде  

банат ). Мада  су  оба  unuia била  non  надэором  сеннаиског  
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цеитра , водила  су  ce као  чланови  конзорцијума  деоиичар - 

ског  друштва  Први  будимпештански  napiu млин . 

До  избијања  Другог  светског  рата  предуэене  ii y више  

наврата  повенавало  свој  капитал . Тридесетих  година  ii  эа - 

пошљ  авало  96-108 радника  у  три  c м e иe. Y  ronuiu иэбија - 

љ  а  рата  искаэан  ii  eéh зиатан  губитак . Дотадашњи  дирек - 

тор  ii  смењен , и  на  његово  место  ii  постављ  ен  Калмаи  

Естергами . Сеннански  млин  потпада  non  директну  управу  

Деоничарског  друштва  Први  будимпештански  парни  unui. 

Пештанска  управа  је  1941. године  почела  демоита  жу  вр - 

шачког  млина , a 1943.  голііе  приступила  nponaju ce н ha и -  

ског  млина  локалним  иидустријалцима , који  њиме  руководе  

све  no  Kpaja Другог  светског  рата , када  Владимир - Ј . Вла - 

лукин  долаэи  на  чело  принудне  управе . 

4. јула  1946. године  у  судски  регистар  је  унет  non  

бројем  256 податак  о  делимичном  власништву  ФHPJ 

(21 114 000/26 115 786)  ian млином . Судбина  npyror  ni-

na  власништва  нам  није  поэната . 

Y  nepuony npe Првог  светског  рата  мепу  истакнуте  

раднике  предуэена  cnanajy: Филип  Pano  u  Иэраел  Роэен - 

еелд , главне  књиГово lје , Геэа  Вилд , бпагајник , Нандор  

Ебере , главни  млинар , Лајош  ToiAaunuh c т ap и j и , машиниста , 

Антал  Ханэер , магационер  эа  жито , Ференц  Е . Комароми , 

магационер  эа  брашно  и  други . 

После  Првог  светског  рата  као  дугогодишњи  намеште - 

ници  млина  • игурирају : Маргита  Шмит , службеница , Пап  

Шмит , благајник , Иштван  Полак , обрачунски  службеник , 

Мартон  дојч  u  Jele  Bur,  књиговоАе , Никола  Јовановин  и  

Манаш  Енглерт , главни  млинари , Карољ  Мајер , Иштаи  Бе - 

37 



лец , Mahaw Ханна  и  Лајош  Томашин  мла b и ; машинбраварм . 

ДУОИМч iрСК 0 друИті 0 YjYANJiYNNX ММдуСтРијСКМХ  

npeAyoeha Сеитв -Роскві' 

У  прикаэу  историјата  целокупног  npenyaeha морамо  ce 

осврнути  и  на  погон  код  сеннаиске  желеэничке  станице . 

Тим  пре , што  су  на  тој  локацмји  били  концентрисани  проиэ - 

водни  капацитети  завидног  нивоа ,  ii  према  дахашњим  мери - 

лима . 

Иштваи  Грундбок  ii  почетком  1893. године  nonurao 

циглану  на  североэападном  делу  града , иэмеАу  Горњег  

Кертека  и  католичког  гробљ  а . Крајем  1901. године  вабри -  

ку  продаје  Акционарском  друштву  Марковин  is  Лруг . 

Акцмонарско  друштво  A лajoш  Bapryc  is  Аругови  осно - 

вано  ii  исте , 1893. године . Ебегови  чланову  су  били : Ала - 

joш  Вартуш , директор  штедионице , Аурел  Режњи , полицмјс -  

ки  капетан , Лајош  Матковин , судија , и  денеш  Виберал , 

грунтовник . делатност  су  эапочели  проиэводњом  цигала  и  

црепова , да  би  aetl 1894. године  проширили  • ирму  париим  

млииом  на  ваљ  ке , лоцираним  измену  гробљ  а  и  циглане  

Грундбока . To эначи  да  ii  ово  година  еишеструког  јубилеја  

эа  .lКитопромет -Млин  : сектор  на  кеју  слави  110. годмшњи - 

цу  a сектор  код  ж e л e эничк e станице  100. годишњицу  noc- 

тојања . У  време  оснивања  млмна , у  • хрму  ii  ступио  као  

акционар  и  Липот  Пекла . Beh cnenehe године  у  машинску  

куну  су  уграАена  два  једноваэна  генератора  on 50 KW 
и  2100 волти , који  су  били  у  намэменичном  погону  са  пос - 

тојеном  парном  машином . Te, 1895. године , постављ  а  ce  u  
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уличио  осветлење  у  дужини  on 3 km, ca сијалицама  на  сва - 

ком  другом  стубу . ( Први  електрични  водови  эа  осветљ  ава - 

ње  улица  постављ  ени  су  у  Новом  C a дy  TIK накои  16 годи - 

на , 1911. године ). 

Интересна  групација  Вартус —Режни - Матковин —Виберал , 

која  ii  унутар  поменутог  акционарског  друштва  држала  у  

поседу  млии  и  електричну  централу , эбог  нагомиланих  ду - 

гова , предузима  њихову  продају . И  беэ  обэира  што  ни  ку -  

пац  liii pacnonarao великим  капиталом  ( ради  ce  0  капита - 

лу  Марковина  и  његовом  сегединском  зале bу ), уэ  no'ioh 

новооснованог  деоничарског  друштеа  ii  реалиэује  купови - 

ну  1908. године . Ha основу  тога  из  Пилане , електричне  

централе ,. циглане  H  млина  Марковина  и  Аруга 	и  

Арваре  и  кречане  13  Роскања  Фopмиpa ce Д  еоничарско  

друштво  Уједињ  ена  индустријска  предуэена  13  Сенте  и  Рос - 

кања . Велики  ianopu yponunu cy плодом . Алајош  Вартуш  и  

другови  ynaxy  nil  капитала  у  новоосновано  друштво , у  ње -  

ra ce ynpyxyje  u  Липот  Пекла , уэ  чије  име  ce веэују  поче - 

ци  pana млина , и  постаје  директор  iou Фирме . О  снивачка  

скупштина  деоничарског  друштва  одржана  ii 11.  •ебруара  

1908. године  у  будимпешти . Чланови  управног  одбора  пoc- 

тају  Игнац  Шауцер , Роберт  Форо , Аладар  Фухс  и  два  Ce и - 

нанина : Игнац  Ku  и  др . Микша  Флеш . 

Деоничарско  друштво  ii  имало  своје  кречане , угљ  ено - 

копе  и  шуме  и  у  округу  Роскањ  (xynauuja Хуњад ). Y Сенти  

ii  предуэене  имало  више  погона : napiy пилану , циглану , 

експортни  млин  капацитета  5 вагона  и  веома  рентабилну  

електричну  централу . M лин  u  електрична  централа  су  пок - 

ретани  napuou машином  снаге  328 коњских  снага . Преду - 
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эене  ii  имало  109 радника . 

Пилана  ii 1916. године  изгорела  и  престала  са  радом . 

Предуэене  ii  uuano тешконе  и  са  млином , који  ii  тешко  

удовољ  авао  потребама  иэвоэа  брашна  у  Аустрију , и  то  эбог  

noiuer onuoca желеэничких  власти  Аустрије  према  М  а $ар - 

ској . Наиме , аустријски  млинови  су  јевтиније  транспорто - 

вали  брашно  жепеэницом , чак  и  ако  ii oil  било  ма 4арс - 

ког  порекла . Првн  светски  рат  ii y почетку , cii  no  макси - 

малиэације  цена  брашна , noiehao учинак  млина , fOk је  глав - 

на  эаслуга  эа  солидно  стање  целог  предуэена  npunanana 

електричиој  цеитрали . 
f 

O почетном  капиталу  предуэена  немамо  податке . Ha 

еанредиој  седиици  деоничарског  друштва  крајем  1917 годи - 

не  калитал  ii  увенан , и  деоничарски  nil ii  cana иэносио  

2 600 000 круна . Иэ  документације  друштва  можемо  эак - 

љ  учити  да  ce рачунало  на  приступање  нових  чланова , јер  

су  предвидели  еелики  вишак , уэ  ограничење  учешна  старих  

деоничара .  fi  ciii прилици  скупона  проуэрокована  ратом  

диктирала  ii iii  потеэе . Прилив  новог  капмтала  доказује  

да  је  предуэене  добро  пословало . 

Cii  no 1922. године  деоничарско  друштво  Уједин, ена  

индустријска  предузена  нэ  Cure u  Роскања  послује  non  

тим  наэивом , када  наступа  реорганиэација  предуэена . Ка - 

ко  су  будимпештански  главни  деоничари  државном  границом  

одеојени  on  југословенских  и  румунских  предузетништава , 

јавила  ce потреба  за  једним  централним  посредничким  ор - 

ганом  са  седиштем  у  Будимпешти . Наэив  Фирме  остаје  не - 

промењеи , с  тим  што  ii  сеннански  noroii добио  статус  еи - 

лијале  и  наэив  Сеинаиско  индустријско  предуэене  а . д . 
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Y литератури  ce често  користи  само  назив  н a српском  је - 

эику  ( СИПАД ). Сеннаиско  предузене  је  водило  npaiio не -  

эависно  пословање , уэ  пранење  директива  иэ  матичне  тир - 

ме . Пословни  људи  13 Ма bарске  су  узимали  учешне  и  у  

раду  управе  предузена . Y тренутку  реоргаииэације  сеннан - 

ско  предуэене  ii  pacnonarano деоничарским  капиталом  on  

500 000 динара . Чланови  ynpaue cy, изме bу  осталих , били  

и : Вилмош  Браун , Joua Byjuh, Роберт  Фоно , Игнац  Ku  мла - 

b и , Микша  Ледерер , Ћула  Војнин , Иво  Савин , Симон  Мила - 

диновин  и  други . У  то  време  у  погону  ii  само  млин , елек - 

трична  централа  и  циглана . Ha основу  завршног  рачуна  13  

1924. године  видимо  да  ii  npuxon млина  био  519 781 ди - 

нар , уэ  расходе  on 388 279  nulapa, a електрична  цеитра - 

ла  бележи  npuxon  on 1 013 699 динар  уэ  утрошке  у  иэносу  

on 589 551 nuuapa. 

После  реорганизације , директор  предуэена  постаје  Ге - 

эа  Гутман , шет  електричне  централе  Душан  Свирчевин  a 

главни  књиговоАа  Шома  Хуберт . Поред  директора  био  је  

именован  и  комесар  ( повереник  MuiucTapcTsa эа  индустри - 

ју ). Ту  дужност  све  no 1928. године  врши  Н . Стетановин . 

Циглана , к oja је  радила  у  оквиру  предуэена , 1927. го - 

дине  престаје  ca радом . У  време  велике  светске  економ - 

ске  криэе  1919/30 године  настају  корените  промене  у  жи -  

вору  млина  и  електричне  централе .  Tana ii  једиа  шведска  

тирма  no имену  ASEA (Al/manna 5venska Electriska Ak t!- 

enbolayet, Werteras) откупила  и  електричну  цеитралу  ( са  
још  шест  других  електричних  централа  у  Југославији ) 	и  

млин  on  Уједињених  индусгријсиих  предузе lна  Сента  — Pac- 

кањ  д . д .. Швенани  су  акценат  ставили  на  pan централе , a 
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млин  СИПАА -а  иэдат  ii y закуг  новосадској  • ирми  Шулц . 

Tana ii директор  млина  био  Бахман , a затим  Либлинг . У  

циљу  управљања  постројењима  у  Југославији , шведска  оир -  

ма  именује  главну  управу  у  Београду , на  чијем  челу  ii  био  

Себастиан  А . Там , са  сарадницима  иэ  Шведске . Пред  влас - 

тима  ii  • ирму  представљ  ао  Момчило  Петровин . Фирма  liii 

имала  ii  своју  управу , ни  своје  књиговодство  — свака  са - 

мосталност  ii  престала . Шведска  • ирма  ii 1932. године  

именовала  новог  директора  електричне  централе , машинс - 

ког  мнжењера  Ћуру  Петровина . 

Ha челу  управе  млина  no  избијања  рата  био  ii  Либлинг , 

nak  Петровин  и  эатечено  адммнистративно  особљ  е  остају  

на  чепу  електричне  цеитрале  no  Kpaja paTa . Ha жалост , 

за  добијање  слике  рада  млина  у  периоду  шведског  влас - 

ништва  недостаје  нам  архивска  rpaQa. Наиме , нисмо  успе - 

ли  да  остваримо  увид  у  rpaby новосадске  Фирме  Шулц , a 

питање  ii  na fi  JI она  уопште  сачувана . Y хронологији  

млинске  иидустрије , коју  ii  сачинио  колега  Ласло  Валкаи , 

помиње  ce податак  да  ii  "млин  код  електричне  централе " 

променио  наэив  1942. године  у  бачко  млинско  деоничарс - 

ко  друштво . Власници  • ирме  су  били  Ћула  Ченс , Јанош  Тот , 

Ласло  Ришод , Петер  Вајда  ii  Бела  Алекс . Дневни  капаци - 

тет  млина  ii  био  400 метричких  центм  ;итног  мељ  ива , эа - 

пошљ  авао  ii 40 радника . 

У  јесен  1944. године  Градски  народиоослободилачки  

одбор  именује  за  повереника  Александра  Стојковина , ко -  

ји , након  конвискације  предуэена  1946. године , доспева  

на  чело  принудие  управе . У  животу  млина  поред  желеэнич - 

ке  станице  ii  оближ  ње  електричне  централе  тада  почиње  

ново  поглављ  е . 
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Kapon Kanuap 

ИСТОРИЈАТ  MЛИHCKE ИНдУСТРИЈЕ  

Од  1945. д0 1953. ГОдИНЕ  

Y АВНОЈ - ској  Југославији  су  крајем  1944. године  

власт  у  Сенти  и  сеннанском  среэу  преуэеле  Војие  коман - 

де , када  cy cia предузена  важна  эа  снабдевање  станов - 

ништва  кон • искована , a  ia њихоео  чело  су  постављ  e н e 

принудне  управе . М  линови  су  кон • исковани  ii  само  у  Ce н - 

ти  и  среэу  Сента , нero ia територији  целе  Војводине  и  

др  ж  аве .  Iii  бивши  приватни  млинови  •уикционисали  су  на  

тај  начин  током  1946. и  1947. године . Y Сенти  су  постоја - 

ла  три  таква  млинска  предузена , и  то : Сеннанско  млин - 

ско  предузеАе , д . д ., Бачко  млинско  д . д .  N  Михоков  

млин .  Pan  последњег  је  морао  бити  обустављен , јер  ii  ње - 

xoeo стање  угро »савало  животе  радника , a претила  ii u  

опасност  on  рушења  целе  эграде . О  стала  два  деоничарска  

друштва , као  што  смо  видели  у  претходном  поглављ  у , no- 

држављ  ена  су  1946. године  . Михоков  млин  контискован  

је  1947. године . 

После  националиэације , Сеннанско  млинско  предуэене  

мења  свој  наэив  у  Сеннански  млин  нa ваљ  ке , док  бач - 

кo млинско  деоничарско  друштво  касније  мења  наэив  у  

Млин  на  ваљ  ке  MisHap Пегер . liii име  Михоковог  млина  

је  Аржавни  млин  Михок . 

Beh 7. септембра  1947.  ronuue Преэидијум  Народне  

скупштине  HP Србије  проглашава  републички  эначај  пpe дy- 

эена  која  су  раније  имала  локални  ( месни ) карактер , пре - 

ко  Службеног  листа  Републике  Србије , Укаэом  иэдатим  

21. септембра  1946.  rOnNHI,  non  бројем  44. 
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Срески  иародни  одбор  у  Сег ► ти  својим  решењем  on 18. 

anpuna 1947. године  еормира  једно  Среско  млинско  лреду - 

эене  у  Сенти . Y iii предузене  улази  пет  млинава  са  те - 

риторије  сеинаиског  среэа , I то : 

Тиса , Млин  на  ваљ  KI  13  Сенте , 

Млмн  3емгь  орадничке  задруге  13  Кањиже , 

Млнн  ЗВМЉ орадничко -Електричне  задруге  из  Хоргоша , 

Млин  Молнар  Јаноша  иэ  Хоргоша  и  

Млин  Сокола  бонавентуре  иэ  Торњоша . 

Седиште  предуэена  ii y  CIITI. Предмет  пословања  ii  

набавка , ушурна  и  трговачка  мељ  ава , npepana свих  врста  

житарица , као  и  продаја  њихових  прера bевина . Првм  дирек - 

тор  ii  био  Миклош  Шоти . He наводимо  • инансијске  ii  новча - 

не  покаэатеље , јер  ii  свако  поре bење  са  данашњим  новча - 

ним  вредностима  илуэорно . 

Beh 12. јула  исте  године  Срески  н  ароцни  одбор  доно - 

c и  решење  број  4778 којим  ce расеормира  Млмн  Мол - 

нар  Јаноша  у  Хоргошу  и  брише  са  регистарског  лмста  пре - 

дуэена . Ha основу  решења  Среског  и  ародиог  одбора  број  

5048 у  састав  предуэена  је  укључен  Задружнм  млин  13  

Аде  и  Мола . Убрэо  nocne т o гa, 9, августа , Народни  одбор  

доноси  решење  број  6999 0 промени  наэива  млинова , и  то : 

Млмн  Задружног  савеэа  Војводине  у  Ади  мења  наэив  

у  Погонску  јединицу  бр . 1, 

Млин  Задружног  савеэа  Војводмне  у  Молу  мења  наэив  . 

у  Погонску  јединицу  бр . 2, 

3емљ  ораднмчка  млмнска  задруга  13  Кањиже  мења  на - 

эмв  у  Погонску  јединицу  бр .  3,  

Млин  Зем ',лорадничко -електричне  эадруге  из  Хоргоша  
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мења  наэив  у  Логонску  јединииу  бр . 4, 

Државни  млин  на  ваљ  ке  Тиса  иэ  Mona  мења  наэив  у  

Погонску  јединицу  бр . 5 I  

Млин  Сокола  бонавентуре  13  Торњоша  мења  наэив  у  

Погоиску  јединицу  бр .  6  Среског  млинског  предуэена  у  
Сен  ти . 

Скоро  истовремено  Градски  народни  одбор  12.  uaja 

1947. године  доноси  решење  бр . 10491 којим  ce осиива  

Градско  млинско  предуэене  у  Ceнти . Y ово  предуэене  ула - 

эе  следени  млинови : 

Сеннански  млин  на  ваљ  Ki,  

Лржавни  млии  (раније  Михок  Иштваи ) иэ  Сенте  и  

Аржавии  млин  (раније  Леи llел  и  Алухи ), Сеита—Горњи  

брег  

Седиште  предуэена  ii y  CIITN. Предмет  пословања  ii  

мељ  ава  свих  врста  житарица . Први  директор  ii  био  Влади - 

мир  Влалукин . Предуэене  има  тада  још  само  локални  ка - 

рактер . 

Преэидијум  Народне  скупштиие  Народне  Републике  Ср - 

бије  16. септембра  1948. године  доноси  Укаэ  0 проглаша - 

вању  неких  државних  привредних  предуэена  локалног  зиа -  

чаја  эа  предуэена  on републичког  эначаја . Mehy таква  

предуэена  доспевају  и  два  млмна  иэ  С  енте , и  то  Сеннан - 

ски  државни  млии  на  ваљке  ii  1lржавни  unni  Молнар  Петер . 

Што  ce тиче  промена  у  оргаииэацији  двају  предуэена , 

тачније  млинова  који  делују  у  њиховом  саставу , спомени - 

мо  да  ii 10. новембра , nocne инвеитара , Млин  Михок  Иш - 

твана  демонтиран  и  пренет - у  Никшин , где  није  било  млмна . 

Сдедена  оргаииэациона  промена  догана  ce  1953. годи -  

не , када  ce mop ми pa претходник  данашњег  Житопромета . 
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ИСТОРИЈАТ  ДЕОНИЧАРСКОГ  дРУШТВА  

ЖИ TOПPOMET--MЛИH 

Народии  одбор  сеннаиског  среэа ; иа  својој  седиици  on  

30. V11 1953. године , доноси  одлуку  да  ociyje  HOBO  држав - 

но  привредно  предуэене  non  именом  Житопромет, предузе - 

he эа  откуп, npepany  u  nponaajy житарнца , Сента , и  O  томе  

лоноси  решење  14. августа  1953. године  non  бројем  10425. 

Предуэене  ii  тормирано  иэдвајањем  једног  nina откупних  

станица  Житопромета  иэ  Суботице  на  територији  сеинан - 

ског  среэа , и  то  иэ  Хоргоша , Аде , Мола , Мартоноша , Ка - 

њиже , Сенте , Орома , Оборњаче  и  Торњоша , као  и  Север  

млин  иэ  Хоргоша , Градско  млинско  предузене  иэ  Сеите  са  

nsa млина , Млинско  прелаузене  иэ  Ane  u  Tuca млин  иэ  Mo-

na. O осиивању  предуэена  донето  ii  решење  Иэвршног  вe- 

ha Haponie скупштине  HP Србије  on 15. VIII 1953. године  

non  бројем  I.V. 196. 

Седиште  предуэена  ii y Сеити . Има  своје  испоставе  у  

Сенти , Кањижи , Anu, Mony, Т  орњошу , Орому  и  Хоргошу . 

Делатност  му  ii:  откуп , прерада  и  продаја  житарица  I  

млинских  проиэвода . Први  директор  ii  CTeBaI борпошки , 

који  ii  ову  дужиост  обављ  ао  cse  no 1960, године . 

Beh 18. VIII 1953. године  Срески  иародни  одбор  эаво - 

ди  предуэене  у  регистар  трговинских  предуэена , али  пош - 

то  ii  реч  a  државиом  предуэену , 8. IX 1953.  ronuie  ii  пpe- 

ведено  у  евиденцију  др  жавиих  привредних  предуэена , у  I 
( првој ) свесци , на  страни  137, регистарски  лист  бр . 136, 

редни  бр . 1. дакле , датум  оснивања  предуэена  ii 14. 

август  1953.  ronuie. У  дакумеиту  a  оснивању  ii  утвр bено  
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да  комерцијално  пословање  бивших  предуэена  препаэи  на  

HOBO  предуэене  eeh са  1. августом , fOk  CI  оинансијско - 

материјално  пословање  њихово  има  обављ  ати  одвојено  no  

31. децембра  1953. године  на  основу  друштвеног  nnaia, c 

обавеэом  преуэимања  истих  on  стране  новог  предуэена  

on 1.  jaHyapa 1954. године . 

Упис  поменутих  откупних  станица  иэвршен  је  13  ранијих  

евиденција  у  евиденцију  новог  предуэена  у  јесен  1953. го - 

дине . новембра  исте  године  управа  .1Китопромета  тра  жи  од  

Среског  н  ародног  одбора  локације  на  територији  Орома , 

Торњоша , Мола , Аде  и  Кањиже  эа  иэградњу  нових  складиш - 

та , које  и  добија . Складишта  су  иэгра bена  током  наредне  

године : 

Сеннаиско , као  и  а bанско , Градско  млииско  предуэене  
брише  Cl  13  регистра  предуэена  са  31. децембром  1953. 

г oдин e. 

Укидање  Среског  млинског  предузена  эавршено  ii  jow 

почетком  1953. године . 

Градска  пекара , основана  26. јануара  1948. године , 

мења  иаэив  11. марта  1954. године  у  Предузене  за  иэра - 

ду  хлеба  a  пеиива , које  31. децем 6ра  1954. године  бива  

прикључено  Житопромету , у  напорима  эа  повенање  продук - 

тивности . To ce  u  остварило , те  ii  aeh unyhe rinuii днев - 

на  производња  nopacna ca 2-3 тона  на  5 тона . 

Током  1953. године  у  оквиру  предузена  nenyjy два  мли - 

н a  13  Сенте ,  u no један  иэ  Ane, Mona u  Xoprowa. Крајем  

године  иэдвајају  ce млинови  иэ  Аде  u  Xoprouia. 1954. го - 

дине  у  састав  предуэена  улаэе  млинови  Лен llел  a  Алухи  

и  бураЕв , оба  иэ  Горњег  брега . Ови  млинови  cy  on 1948. 
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године  били  ваи  производње .Како  су  били  јако  эапуштени , 

постојала  је  потреба  реновирања , што  је  и  учињено  током  

исте  године . Подигнута  ii  иова  эграда  и  обновљ  ена  ii  on- 

рема  за  млмн  Лен bел  u 1lлухи . Млии  Партизан  13  Торњоша  

такоАе  ynaau y састав  предуэена . 

Током  1955. године  эамењена  је  у  пекари  такоэвана  

"турска " neh новом  nihu ia nuriuT  I  уведена  ii  аутомат - 

ска  линија  эа  проиэводњу  хлеба . Te године  у  оквиру  пре -  

дуэена  делује  net  млинова : сеннански  Велики  млии  N  млин  

Молиар  Петер , млин  Тиса  иэ  Мола , млин  Партизаи  13  Top- 

њоша  и  млии  у  Горњем  Брегу . 

Раднички  савет  предуэена  15.  anpuna  1955. године  дo- 

носи  одлуку  0  изградњи  Аутоматске  творнице  теста  са  

дневиом  проиэводњом  Iii  jenior вагона . Твориица  Ci  I  иэ - 

граАује  током  1956. ii 1957. године . 

1956. године  иэдвајају  ce откупне  станице  иэ  саст .ава  

.lR'итопромета  ii  прикљ  учују  ce месним  э  емљ  орадиичким  эад - 

ругама . Након  тога  иэвршена  је  регистрација  предуэена  

код  О  кру  жног  привредног  суда  у  Суботици , свеска  IV,  ia 

страни  209, регистарски  лист  бр . 209, on 15. мaja 1956. 

године , као  Предуэене  эа  промет  u  npepasiy житарица  и  

млинских  проиэвода , као  и  эa npo иэв oдњy хлеба  I  пецива , 

аКитопромет  у  Сенти . 

1956. године  у  састав  предуэена  улаэи  млин  Слога , 

преуэет  on  Земљ  орадничке  эадруге  у  Мартоношу , који  би - 

ва  поправљ  ен  и  оспособљ  ен  эа  ушурно  млееење . 

Своје  прве  две  продавиице  предуэене  отвара  у  Сенти  
јула  1956. године . 

Решењем  Народног  одбора  општине  Сента  број  8923 
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on  30. августа  1957.  ronuie одобрено  ii  осиивање  Фабри - 

ке  теста  бачванка , као  осмог  погона  .1Ситопромета . Фаб - 

рика  ii y то  време  вен  спремна  эа  pan u  почиње  проиэ - 

водњу . fla ипa к , Окружни  привредни  суд  у  Суботици  врши  

регистрацију  тек  27.  •ебруара  1959 . године  • решењем  

број  229/59, на  ис. тој  страни  me ii  уписан  и .1Ситопромет , 

док  ce претходни  pan  сматра  пробним . 

Ha основу  решења  Среског  народног  одбора  од  9. ae- 

густа  1958. године  ( бр . 04 - 6134/1) млии  Пвтар  Лрапшин  

иэ  Кањиже  и  млии  8. октобар  иэ  Аде  улаэе  у  састав  .1Си - 

топромвта , да  би  ускоро , 26. септембра , и  млин  Севвр  иэ  

Хоргоша  иэнова  ушао  у  састав  предуэена  ( ревгење  бр .04- 

6292/1). 

Како  видимо , nepuon  on  првих  пет  година  постојањ  а  био  

ii  spno динамичан  эа  предуэене : поједини  млинови  ван  C ен - 

те  час  pane y оквиру  предузена , час  ce иэдвајају , a поне - 

кад  ii  иэн o в a улаэе  у  састав  предуэена . Осим  тога  није  

било  једиоставио  приступити  обиови  и  поновиом  пуштању  у  

floral  неких  млинова , или  модерниэовати  эастарелу  пекару , 

a уза  све  то  иэградити  једну  м o д ep иy, аутоматску  • абрику  

теста  и  пустити  ii  у  погон . 

државни  ceкpe т ap и ja т  эа  робии  промет  27. јуна  1958. 

године  иэдаје  Жигопромвту  доэволу  эа  pan non  бројем  
~ 

05-3860/1. Y том  тренутку  предмет  пословања  предуэена  

ii:  npepana  u  npOnaja жит apиц a и  млииских  производа , 

као  и  проиэвод  ња  хлеба  и  пецива . О  сим  ове  ocnosie де -  

латиости  предуэене  обављ  a и  ниэ  споредних -делатности , 

као  столарску , браварску , ковачку , лимарску  и  транспор -  

тнy делатиост , у  сопстееној  режији , эа  . сопствене  потребе , 
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у  оквиру  дирекције  предуэена . Осим  тога , врши  ce npo- 

мет  на  мало  и  велико  проиэвода  пекаре , млинова  и  табри - 

ке  теста  преко  мре  же  сопстееиих  продавница . 

Предуэене  ce састоји  on  два  главна  сектора : Дирек - 

ције  и  Проиэводних  погона . Дирекција  ce nenu ua одељ  ење  

трговине , ремонта  и  транспорта . 	. 

Одељ  ење  трговине  купује  пшеницу  и  раж  эа  сировину  

својим  млинским  погонима  са  територије  среэа  као  I  вa н  

ње ,  on n ољ  опривредних  добара , с  ељ  ачких  радних  эадру -  

г a  u  з  емљ  орадничких  aanpyra, a недостајуну  количину  уво - 

эи  преко  Granexporta  13  Београда . 

Купљ  еие  количине  пшенице  и  ражи , према  важеним  про - 

писима  0  промету  житарица , препродаје  Савезној  дирекци -  

ји  эа  исхрану  ФНРЈ , или  у  виду  обавеэне  материјалне  или  

пак  тр  жне  реэерве . Ове  препродате  количине  no потреби  

поново  купује  — за  сировину  сопственим  млинским  погонима , 

a дотле  ii  чува  на  складишту  эа  рачун  С  авеэне  дирекције  

эа  исхрану . Купљ  e н e количине  дорарује  или  прераАује  у  

својим  млииским  погонима . Kynyje, nopahyje  u  npenponaje 

јечам , овас  ii  кукуруэ  эа  трговачке  сврхе . Исте  делом  npe-

nponaje no потреби  Савеэној  дирекцији  эа  исхрану  ФНРЈ , 

или , пак , пласира  преко  продавница  или  эа  иэвоэ  преко  

Granexporta. Горе  набројане  житарице  ускладишнује  у  сво - 

је  магацине  и  силосе , чува , суши  и  fail  у  виду  сировине  

својим  млинским  погоиима . Произведеие  • иналне  млинске  

проиэводе  faji  као  сировину  својим  проиэводним  noroauua 

эа  иэраду  хлеба , пецива , теста  un"  nnacupa преко  c в oj и x 

продавница . 

Одељ  ење  ремонта  BPUIN ремоитне  услуге , иэра bује  ii- 
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ва  постројења  и  ypenaje эа  рачун  својих  сопствених  п o г o- 

на  м  интерно  обрачунава  no цени  коштања . 1958/59 годи - . 

нe ia овом  одељ  ењу  ii  било  укупно  44 запослена . 

Одељ  ење  транспорта  врши  превоэне  услуге  эа  рачун  

одељ  ења  трговине , ремонтне  раднонице  и  лроиэводних  no- 

гона . 1958/59 године  овде  pane 22 эапослена . Pacno л a- 

же  са  5 камиона  са  укупно  15 тона  носивости , 11 тракто - 

pa, 18 приколица  са  укупио  90 тона  носивостн , 5 луксуэ - 

н  их  кола  за  no net  особа  и  једним  иипом  эа  neT особа . 

Проиэводии  noroiu 

Погон  бр . 1, Млин  на  вајв  ке , Сента , са  капацитетом  on  

7,2 вагона  дневно  у  виду  трговачке  мељ  аве . 

Погон  бр . 2, М  лин  Молнар  Петер , С  еита , са  капаците - 

том  од  5 вагона  диевно  у  виду  мешовите  мељ  аве . 

Погон  бр . 3, Млин  Тиса , Мол , са  капацитетом  on 1,7 

вагона  дневио  у  виду  мешовите  мељ  a в e. 

Погон  бр . 4, Млин  Партизан , Торњош , са  капацмтетом  

1,4 вагона  дневио  у  виду  ушурне  мељ  аве . 

Погон  бр . 5, Млин  Горњи  брег , Горњи  брег , са  капацм - 

тетом  on  1,8 вагона  дневио  у  виду  ушурие  мељ  аве . 

Погон  бр . 6, Млин  В . октобар , Ада , са  капацитетом  on 

5 вагона  дневно  у  виду  мешовите  мељ  аве . 

Погон  бр . 7, Пекара  за  израду  хлеба  и  пецива , Сента , 

са  капацитетом  on 5,8 тона  диевно  пекарских  проиэвода . 

Погон  бр . 8, бачванка , аутоматска  творница  теста , Ce н -  

та , са  капацитетом  on 3,4 тона  диевио  тестенинарских  

проиэвода . 	 . 

Погон  бр . 9, Млии  Петар  Арапшин , Кањижа , са  капаци - 

тетом  on 3,6 вагона  дневно  у  виду  мешовите  мељ  аве . 
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Погои  бр . 10, Млин  Север , Хоргош , са  капацитетом  

on 2 вагона  дневно  у  виду  ушурие  мељ  аве . 

Укупни  капацитет  8 млинских  погона  ii 27, 7 вагона  

эа  24 проиэводиа  сата . 

Горе  описано  пословање  предуэена  1958/59 године  

обављ  ало  ii 434 эапослена ,  on  чега  је  106 службеника , 

a 328 радника .  On  службеника  1 има  вишу  стручиу  спрему , 

66 средњу , 5 нижу  и  34 помониа  службеника .  On  радиика  

висококвали • иковаиих  је  41, квали • иковаиих  188, полуква - 

лиоиковаиих  51 и  неквали • иковаиих  48. 

Предуэенем  управљ  а  раднички  савет  и  управни  одбор  

предуэена , преко  директора  npu дирекцији , са  седиштем  

у  Сенти . Помеиимо  овде  да  ii  Житопромет  прво  предуэене  

у  нашем  граду  које  ii  •op ми paл o радиички  савет  1953. 

године . 

Структура  ових  органа  управљ  ања  эависила  ii on  учеш - 

ha ( процентног ) погона  према  укупном  броју  эапослених  у  

истима , и  иэгледала  ii  овако : 

Ограниэациона  Радиички  савет  (45) 	Управни  одбор  (11) 
јединица  

дирекција 	 3 	 3 

Ремонт 	 4 	 2 

Транспорт 	 2 	 0 

Пoro и  бр . 1 	 7 	 1 

Погои  бр . 2 	 5 	 2  

Погон  бр . 3 	 2 	 1 

Погон  бр . 4 	 1 	 1 

Погон  бр . 5 	 3 	 0 

Погои  бр . 6 	 6 	 1 

Погон  бр . 7 	 2 	 0 
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Погои  бр . 8 4 0 

Погои  бр . 9 3 0 

Погон  бр . 10 3 0 

Овлашне  њ  е  пуноправног  потписива  њ  а  правних  и  новча - 

них  докумената  има  директор  предуэена , помонник  дирек - 

тора  и  директор  привредно  рачунског  сектора . 

1959. године  почиње  иэград  ња  два  бетонска  силоса  у  

Сеити . Један  на  обали  Тисе , у  кругу  Великог  млина , са  

капацитетом  1000 т o нa, a  npyru y кругу  Млина  Молнар  Пе - 

тер , са  капацитетом  750 тона  жита  или  других  житарица . 

Иэградња  ii  эавршена  1 960. године , и  на  тај  начин  ii  pe- 

шен  проблем  скпадиштења  эрна . 

1960. године  издвајају  CI 13  састава  предуэена  мли - 

ноеи  13  Ane,  Mona u  Хоргоша . Исте  године  реконструише  

ce Ф  абрика  теста  6 ачванка , што  утиче  на  раст  продуктив -  

ности . Изгра lfује  ce речна  • лота  и  обнавља  воэни  napK. 

Почев  on 1959. године  скоро  сваке  године  ce отвара  

no  једна  нова  продавница , тако  да  1963. године  предуэе - 

he pacnonaxe ca 18 продавница  које  pane y Сентв  и  o к o л - 

ним  cenuma. 

1963. године  у  састав  предуэена  поново  ул .аэе  млинови  

иэ  Аде  u Mona. Tana  ce изграАује  и  савремена  пекара  у  

Сенти  u  Anu, као  и  механиэовани  nonuu магацин  y  Anu. 

Временом  предузене  npowupyje своју  nenaiioci  ma  п py- 

жање  транспортних  и  угоститељских  услуга  и  эа  рачун  

Tpehux лиц a. 

Ремоитна  радионица  је  као  самостална  радна  јединица  

регистрована  ma  молбу  Житопромета  on 1961. године , код  

надлежног  суда  3. јануара  1962.  ronuie  non  бројем  866, 
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регистарски  лист  бр . 209. Радионица  ii  регистрована  эа  

вршењ  е  услуга  ремонта  и  одржавања  иск  љ  учиво  эа  сопст - 

в eнe потребе  ( эидарски , столарски , браварски , машинбра - 

варски , аутомеханичарски , аутоелектричарски , ковачки  и  

лимарски  радови ). 	 . 

25. октобра  1962. године  транспортна  јединица  бива  

on  стране  надлежног  суда  регистрована  non  наэивом  Транс - 

nop т ,  non  бројем  807/62, на  вен  наведеном  регистарском  

листу  предуэена . Да  би  воэни  парк  у  пy нoj мери  био  иско - 

ришнен , вршење  транспортних  услуга  у  друмском  саобра - 

hajy врши  ce эа  сопствене  потребе , али  и  эа  рачуи  трених  

лица , почев  on 1963. године . И  то  ii  требало  убележити  

код  cyna, што  ce  u  учинило  25. септембра  1963. године , 

non  бројем  856/63. Тиме  ii  Транспорт  веривиковао  друм - 

ски  и  водени  гранспорт  эа  своје  потребе  ii  потребе  трених  

лица , као  и  ва bење  песка . 

13. јула  1963. године  на  регистарски  лист  ,1Ситопро - 

мета  убележена  ii ii  радиа  јединица  Раднички  ресторан , 

чије  оснивање  ii  одобрио  Народни  одбор  општине  Сента , 

одлуком  on 15. јуна  1963. године ,  non  брајем  4-332/16- 

1963. Ресторан  ii  пружао  угоститељскеуслуге  само  члa- 

новима  радне  эаједнице , и  то  у  виду  топлих  ii  хладиих  об -  

рока , алкохолиих  ii  беэаалкохолних  nuha, дуванских  произ - 

в oдa  u  шибиц a. 

Током  1964. roniie npunpeua ce иэградња  савременог  
електричног  млина  у  Сенти , магацинског  простора  6 ачван -  

ке , бетонирање  пословног  круга  млинова  у  Сенти , као  ii  

иэградњ  а  раэних  кругих  пратених  послоених  објеката  пре - 

дy эeha. 

56 



1963. године  э  бог  эастарелости  престаје  са  радом  

млин  у  Торњошу , a 1965. године  млин  у  Горњем  брегу . 

Ca раэвојем  проиэводног  процеса  у  млинској  индустри - 

ји  долаэи  до  эастаревања  проиэводне  технологије  вених  

размера . Y циљу  побољ  шања  квалитета  проиэводње  поста - 

ју  нужна  нова  улагања . Све  то  приморава  предуэене  да  

своје  проиэводне  капацитете  обједини  у  једном  савременом  

млину . 1967. године  почела  ii  поступна  иэградња  модерног  

млина . 

1969. године , када  су  ce послови  иэградње  eeh при - 

водили  крају , иэ  састава  .1Ситопромвта  ce издвајају  мли - 

нови  двеју  суседних  општина  (Аде  и  Кањиже ) девинитив - 

но  ca 31. децембром  1969. године . Постаје  још  јаснија  пo- 

треба  за  новим  млином . Почев  on 1.  јануара  1970. године  

у  саставу  .1Ситопромвта  остао  ii  само  сеннански  Млин  на  
ваЉкв  ( на  обалској  локацији ) и  Млин  Молиар  Пвтвр  ( код  

желеэиичке  станице , тј . на  месту  данашњег  седишта ), са  

дневним  проиэводним  капацитетом  on 18 вагона . Постало  

ii  jacHo да  ce овим  ii  може  покрити  постојеМе  тржиште , 

Ti CI  убрэано  panu ia пуштању  у  погон  новог  млина .  To 

ce  u  реалиэовало  током  1971. године . дневни  капацитет  

проиэводње . сада  ii  био  22 вагона . 

У  менувремену , 16. јуна  1969.  ronuue, ia npennor Yn- 

равног  одбора , Раднички  савет  предуэена  мења  назив  пре - 

дузена  у  житопромет , житарско -млински  комбинат , што  ii  

и  уведено  код . надлежног  cyna 27. јула  1969 . године ,  non  

бројем  Fi. 811/69 на  регистарски  лист  предузена . 

On 1960. године  no  средине  1968. године  директор  пpe- 

дуэена  је  Наидор  Мохоли .  On 13. августа  1968. године  no  
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10. јануара  1969. године  вршилац  дужиости  директора  је  

Mini  ИвамковиА .  On 10. јануара  1969. године  генерални  

директор  ii  Имре  Халас . 

18.  •ебруара  1970.  ronnie Р  аднички  савет  доноси  o д - 

луку  na  Комбинат  уАе  у  састав  .1А'итово%водине  из  Новог  Ca- 

да , што  ii  и  регистровано  код . надлежиог  суда  13. октоб - 

pa 1970. године ,  non  бројем  Fi. 1141/70. 

У  овом  nepuony npenueT пословања  предуэена  чине  сле - 

дehe привредме  делатиости : 

О  сновна  делатиост  ii:  

—промет  и  прерада  житарица  и  млииских  проиэвода  и  

—проиэводњ  а  свих  врста  тестеиина  и  пекарских  проиэвода . 

Споредна  делатиост  ii:  

—вршење  трамспортиих  услуга  у  друмском  саобранају  эа  

солствене  потребе  и  эа  рачуи  трених  лица , 

—вршењ  е  услуга  ремонта  и  одржавања  за  сопствене  потре - 

бе  путем  ремонтиих  радиомица  и  

—пружање  угоститељ  ских  услуга  члановима  радне  эаједни - 

це  и  треним  лицима . 

Органиэација  предуаена  

Предуэене  своје  послове  обављ  а  преко  шест  само - 

сталних  органиэација  удруженог  рада  које  ii  поседују  

својства  правиог  лица  ( радне  јединице ). To cy c л e дehe 

самосталне  органиэације  удруженог  paRa: 

СОУР  бр . 1 	Млинови , 

C O YP бр . 2 	бачванка  аутоматска  твориица  тесте - 

иина  са  проиэводњом  тестенине , паковањем , складиш - 

тем  и  одељ  ењем  эа  прање , 

COYP бр . 3 	Пекара , 
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 СОУР  бр . 4 Траиспорт , 

 СОУР  бр . 5 Ремонт  и  

 COYP бр . 6  Служба  эаједничких  послова . 

Pan  opraua управл  ак►а   
Pan  органа  управљ  ања  у  1971. години  углавном  ce 

одвијао  кроэ  эборове  радних  љ  уди  радиих  јединица . 

Радие  јединице  Молнар  Петер  и  Служба  эаједничких  

послова  имају  и  радиички  савет , те  ce  nil  послова  одви - 

јао  кроэ  њих , као  и  преко  постојених  комисија . Остале  

четири  радне  јединице  ( бачванка , Ремоиг , Транспорг  и  

Пекара ) cii CBljI проблеме  решавају  непосредно  кроэ  

эборове  радних  љ  уди . 

O c им  тога , предуэене  има  и  Ц  ентрални  раднички  ca- 

еет , који  ii iii, 1971. године , одржао  12 седница ,  iii  

эначи  сваког  месеца  no  једну . 

Централни  раднички  савет  ii  своју  активност  усмерио  

ка  оспособљ  авању  и  осамостаљ  ивању  органа  управљ  ања  

радиих  јединица  које  су  се , npeina статуту  радне  органи - 

эације , иэјашњаеале  no  свим  важнијим  питањима  и  зауэи - 

мane caoj став . Таква  су  питања  била : г oдишњи  план  орга - 

ниэације , Tj. panuux јединица , књижење  трошкова  насталих  

при  рукова  њу  производима  и  сировинама , инвентарисањ  е , 

инвестициони  програм , склапање  ме bусобних  уговора , раз - 

матрање  услова  интеграције  на  општинском  нивоу , као  ii  

ниэ  других  пита  њ  а . 

Централии  радиички  саеет  ce н ajвиш e бавио  сренива -  

њем  средстава  ii  имовине  радне  оргаииэације , ua основу  

инвентарисањ  а  производа , сировина , материјала  и  основних  

средстава . бавио  ce  u  ускланивањем  менусобиих  одиоса  
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иэмеАу  радних  јединица . Више  пута  ii  било  на  диевном  ре - 

ду  коришнење  раније  створених  •ондовских  средстаеа , као  

и  коришнење  стамбеног  • онда . 

Ради  што  успешнијег  пословањ  а , радиички  савет  ii  сва - 

ког  месеца  разматрао  резултат  пословања , уэимајуни  у  

обэир  и  ставове  радних  јединица  према  одре bеним  пробле - 

мима . Ha основу  свега  тога , иэвршена  ii  аналиэа  иэврше - 

њ  а  стабилиэационог  програма  1970. године , и  донета  oд - 

лука  0  проширењу  постојенег  програма . 

Ha седницама  Р  адничког  савета  эначајно  место  ii  эау - 

эимало  . и  кадровско  питање . Кадровска  комисија  је , у  са -  

радњи  са  радним  једииицама , настојала  да  примени  систе - 

матизацију  радних  места , и  у  Tiki  смислу  расписаии  су  кои - 

курси  эа  управнике  радних  јединица . Управнмке  радних  је - 

диница  бирели  су  сами  чланови  радних  јединица . 

Ha основу  постојених  д  руштвених  спораэума  иэра bена  

ii  аналитичка  процена  радних  места , која  ce примењује  no-

18 on  ове  године . 

Поред  ових  питања , Р  аднички  савет  ii  имао  прилично  

эадатака  око  инвестиција  радее  органиэације . Највише  noc - 

ла  ii  било  у  веэи  пуштања  новог  млина  у  погон  I рекок -  

струкције  пекаре . HaIku, иако  ii  обим  инвестиције  преко - 

рачен , није  било  неких  оэбиљ  нијих  проблема . 

Kao најважнији  эадатак  Централиог  радничког  савета  

ii y наредном  nepiony oc т aje усмеравање  и  усклаАивање  

рада  органа  управтања  у  радним  јединицама , како  би  ови  

што  пре  преуэели  њима  намењену  улогу . 

Y Иэвештају  и  анализи  пословања  Комбината  эа  1971. 

годину  мо  жемо  прочитати  cnenehe: 
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Пуштањем  y pan  новог , савременог  млина  у  nini, ко - 

лектив , a радне  јединице  Млинови  посебио , эаписао  ii  но - 

ву  страницу  у  свом  богатом  историјском  развоју . 

Самоуправљ  ање  је  достигло , и  nopen одређених  сла - 

бости , висок  и  завидаи  ниео ,  O  чему  сведочи  ii  само  ста - 

тутарио  преношење  самоуправних  npaaa ia непосредне  ор - 

гаие  управљања , тј . эборове  радних  људи  радиих  јединица , 

ве fl и  њихово  •актичко  примењивање . 

Э . Започети  процес  иэмене  квали •икационих  структура  је  

настављ  еи , иако  ii  предви bеним  темпом  ( пре  свега  эбог  

де • ицитарности  кадрова  одреАене  категорије ). 

И  ripen  иэдвајања  млинова  из  Ansi  u  Кањиже  почетком  

1970. године , проиэводни  реэултати  покаэују  тенденцију  д a- 

љ  ег  раста , посебно  код  млииског  и  тестеничарског  капа - 

цитета . 

И  ripen  тешко }1а  тржишне  природе , битно  ce мења  н  

структура  проиэводње , к oja  fail  ociosy эа  очекивање  бо - 

љих  линаисијских  е•еката . 

Релативна  неускла bеност  реалиэације , тј . эахтева  ку - 

пa цa  C  jesiie стране  и  проиэводних  и  транспортних  капаци - 

тета  C  npyre cTpaie, спречава  бржи  темпо  реалиэације ,  I  

чему  треба  водити  рачуна  у  наредном  периоду . 

Јављ  а  ce проблем  эалиха , и  то  пре  свега  као  реэул - 

тат  недовољних  складишних  капацитета . 

ОбеэбеАење  основиих  сировина  ( пшеница ) није  jaw  увек  

решено  н a ду  жу  стазу . 

Услови  привре bивања  још  су  више  погоршани ,  a  чем1 

сведоче  и • инансијски  реэултати . Уколикл  буде  и  даљ  е  no- 

стојала  компенэација  (кы  мера  надокиаде  проиэво bачима  
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брашна  эбог  повенаних  гарантованих  цена  пшеиице ) усло - 

ви  привренивања  he ce још  више  погоршати . 

10. Стабилизациоии  nporpaiA, доиет  нaк o и  периодичног  об - 

рачуна  1. септембра  1971. године , имао  ii  свог  nyir етек - 

т a, a реэултат  тога  ii Hi  само  покривени  губитак , вен  и  

остварењ  е  поэитиеног  • инаисијског  реэултата  на  крају  го - 

динe. . 

Tana  nyu эванични  наэив  предуэена  гласи : "Житопро - 

мет ", житарско -млински  комбинат  Сента  у  саставу  "Жито - 

војводнне "  13  Новог  Сада . To ii u  уието  у  регистарски  

лист  предуэена  бр . 209, 5. јануара  1971: ronuie  non  бро - 

јем  Fi. 1141/70. 

Током  1971. и  1972.  mmiii живот  предуэена  тече  мир - 

но  u  беэ  вених  промена . 1973. године , менутим , эапочињ  е  

npouec иэдвајања  иэ  Житовојводине , што  CI N  peanuayje 

путем  ретерендума  3. тебруара  1973. године , уэ  уеонење  

те  промене  у  регистарски  лиc т  тек  18. октобра  те  године . 

Осиовни  разлог  иэдвајања  ii, no  свој  прилици , садржан  

у  чињеници  да  су  радници  Житопромета  били  неэадовољни  

етектима  тога  удруживања . 

To ii  управо  било  време  када  су  ce у  Сенти  водиле  

расправе  a  потреби  удруживања  пољ  опривредиих  произво - 

bача  и  npenyaeha aa обраду  non опривредиих  проиэвода  у  

јединствени  a  гроИн nусТрИјскИ  комбинат , a y иитересу  мену - 

собног  допуњавања  N  обезбенивања  уэлаэне  кривуљ  е  раэ - 

воја , беэ  наглих  и  драматичних  падова . 

o  удруживању  ii  требало  одлучити  реверендумом . Сва - 

ка  основна  оргаиизација  удруженог  рада  одр .жала  ii  эасе - 

бан  реоереидум  25. маја  1973. године . Ha реверендуму  ii  
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on 418 радиика  Жигопромета  уэело  учешна  399 радника  

( само  19 ce iuje одазвало ),  on  којих  је  311 гласало  эа  

удруживање , 67 ii  бипо  против  a 21 пистин  ii  био  неваже - 

ни . Комисија  ii  коистатовала  да , пошто  311 радиика  чини  

74,40% укупног  броја  радника  у  предуэену , венина  жепи  

да  ce удружи  у  Агро - индустријски  комбинат  Сента , уз  ис - 

товремено  удруживање  са  сложеном  органиэацијом  удру - 

женог  рада  llунав - Тиса-1lунав  иэ  Новог  Сада . 

Житарско -млински  комбинат  Житопромет  није  ce y д py- 

жио  у  сеннански  Агро - индустријски  комбинат  Сеита  као  

jenuHcTeeHa Организација  удруженоГ  pana, н e г o су  од  сва - 

ке  бивше  радне  јединице  оФормљ  e н e посебие  осиовне  ор - 

ганиэације  удруженог  рада  ( у  даљ  ем  тексту  OOYP). 

Надлежни  суд  прво  брише  иэ  регистра  Житопромет , жи - 

тарско - млински  комбинат  3. августа  1973. ronuie, non  Fi. 

619/73, пасивиэирајуни , oniocio закључивши  регистарски  

ЛИст  ИсТОГ . 

Ycnenuo  ii  ynuc ООУР - ова . Kao прва  ii  регистрована  

је  транспортна  радиа  јединица  као  ЛТА  Сента  Агро -индус - 

тријски  комбинат  ( у  даљем  тексту  АИК) ООУР  Транспорт  

21.  •ебруара  1974.  ronuie  non  бројем  Fi. 929/73, на  261-

03  регистарском  улошку . Другаје  била  пекара  non  наэи - 

вом  ЛТА  АИК  Ceira OOYP Пекара , истог  датума  u non  и c- 

тим  бројем , на  261/04 улошку . Затим  ii  регистрована  

творница  тестенина  као  АТЛ  АИК  Сента  ООУР  бачванка , 

аутоматска  творииуа  тестенина ,  non  истим  датумом  и  бро - 

јем , са  улошком  261/05. On  paniux јединица  Житопроме - 

та  последњи  ii  уведен  у  регистар  млин  као  АТА  АИК  Cii-

ra DOYP MonHap Петер , млин  на  ваљке , на  улошку  261/19. 
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3намо  да  ii  .1iСитопромет  и  раније  имао  Службу  эајед - 

ничких  послова , која  остаје  и  надаљ  е , али  беэ  својства  

правног  лица , те  није  эаведена  к a д  надлежиог  суда . 

OOYP Mnui ia ваљ  ке  Monsap Петер  eeh 1974. године  

отвара  представништео  у  Скопљ  у , као  и  15 продавиица  у  

раэличитим  градовима  ( Бујановцу , Прилепу  две , Крушеву , 

Скопљу  пет , Врању , Качанику  Владичин  Хану , Кривогашта - 

нима , Травиику  и  Краљеву ). 

17. марта  1976. године  надлежни  cyn  non  бројем  Fi. 

401/76 региструје  промену  наэива  ООУР  Млин , и  тo: дота - 

дашњи  наэив  АИК  Сента , Млин  на  ваЉ  ке  Молнар  Петер  

прелаэи  у  АИК  Сента , .1Ситопромет  — Млин  на  валке  Man- 

sap  Пеге ,р . , 

Y менувремену  OOYP Mnui отвара  представништво  са  

магацином  у  Крању , магацин  у  Београду , и  повенава  број  

продавница . 

Раднички  савет  Млина  на  ваљке  Молнар  Летер  рас - 

прављао  ii 12. Фебруара  1974. године  a  плану  складишта  

за  2000 вагона  житарица . Ha расписани  коикурс  јавило  

ce више  заинтересованих  органиэација : суботички  Инсти - 

ту т-Интеграл , кањишки  ГИК  и  београдски  Коопинеест . Су - 

ботичка  и  кањишка  аирма  npennoxune cy г `радњу  житног  

складишта  са  18 батерија  висине  34 метара .. Промер  бате - 

рија  6w  био  6,4 метара . Београдско  предуэене  предложи - 

no je план  иэградње  складишта  эа  житарице  са  9 батери - 

ја ,  42 метра  висине . 

Раднички  савет  ii  одлучио  да  иэраду  пројекта  повери  

суботичком  предуэену  Институт—Интеграл . 

1975. године  представници  Пекаре  остварили  cy  non- 
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вор  са  представницима  општине  Чока , да  сеинанска  Пека - 

pa буде  једини  снабдевач  чоканских  потрошача  хлеба . 

Нажалост , 1975. годину  можемо  наэвати  иесренном  

годином  у  животу  млина ,  C  обэиром  да  су  у  великој  екс - 

плоэији  иэгубила  животе  тројица  радиика . O овом  дoraFia- 

ју  Иэвршио  вене  општине  Сента  издало  ii  эванично  ca- 

општење . 

Y Млину  н a ваљ  ке  Молиар  Петер  у  Сеити , дана  8. но - 

вембра  1975. године  у  12 часова  и  26 минута  дошпо  ii no  

сиажне  експлозије  у  комори - нелији  эа  брашно  типа -400, 

која  ce налаэи  на  западној  страии  млина . Ова  henuja из - 

грапена  ii on  армираног  бетона  висине .14,30 метара , пра - 

воугаоног  пресека  страница  4,19 X 2,42 м  и  протеже  ce 

on I no половине  IV спрата . До  експлоэије  ii nowno y ca- 

мој  henuju y којој  ce створила  експлозивиа  концеитрација  

брашна  и  еаэдуха . Ћелија  ii садржавала  око  145 м 3  екс - 

плоэнвне  концеитрације ,  ii ii  интенэитет  експлоэије  био  

огроман . Експлоэија  ce пренела  и  ia V спрат  који  је  са - 

држао  такоАе , нешто  смањену , концентрацију  мешавине  ваэ - 

духа  и  брашна . 

Y експлоэији . и  пожару  повре bеии  су  cnenehu радиици : 

Шандор  Ласло , Xouoja Јанош , Тури  Андраш , Тури  Иштваи , 

Зерге  Ф  еренц , Торма  Иштван , балиит  Шандор , Варга  Анд - 

раш , Прикидановин  бела  и  Харнуш  Чаба .  On  њих  су  троји - 

ца  non  nemi  ранама : Шандор  Ласло , Хомоја  Јаиош  ii Тури  

Андраш . 

Почетком  1977.  mmmii notnucam  ii  уговор  са  табриком  

эа  производњу  машина  за  иидyc т p и jy теста  Pavan из  Gall-

era  veneta Padova - Италија , эа  испоруку  опреме , која  ii 
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28. маја  и  испоручена . To cy nae лини je,je диa aa кратко  

и  једна  эа  дуго  тесто , са  машином  эа  паковање  теста  и  

једном  комплетном  котларницом . 25. маја  обустављ  ена  ii  

проиэводњ  а  да  би  ce раэмонтирала  и  иэнела  иэ  објеката  

стара  опрема . Овај  nocao cy ypanunu радници  сеннанске  

•абрике , који  су  уэ  noinoh  u  nini  контролом  испоручиоца  

опреме  иэвршили  и  монта  жу  нових  машина . Електричне  и  

водоеодне  иисталације  yrpaniina  ii  Електробачка . Угранеи  

ii u  вентилатор , ради  обеэбенења  oniroaapajyhux микрокли - 

матских  услова . Пробна  проиэводња  почела  ii 29. септем - 

бра . 

Ca новим  машинама  мењ  а  ce  u  техиологија  проиэводње . 

Рааије  ce тесто  сушило  на  нижим  температурама , a  cania 

ce уэ  сушење  врши  и  пастериэација , на  температури  in  
O  

око  90 С . Измењена  ii u  технологија  доэирања  и  меша - 

њ  а , јер  iii  м aшинe  pane  потпуно  аутоматиэовано , док  pa д - 

ници  само  контролишу  npiuic проиэводње  и  отклањају  

грешке . Паковање  кратке  тестенине  врши  ce аутоматском  

пакерицом , која  ynaKyje cay проиэведену  тестенину  тј . 1,5 

вагона  эа  24 часа . 

Још  крајем  1976.. године  обеэбеАено  ii  сопствено  у- 

чешне  in 15% in  укупие  вредности  ове  инвестиције , која  

иэноси  20 милиона  динара  ( опрема  и  монтажа ), niik је  ве - 

нина  средстава  добијена  у  виду  робног  кредита  on  Pavan- 

a ia 5,5  rosiuia уэ  8 Х  камате  и  1,500.ООО ,оо  динара  кре - 

дита  in  Војво llанске  банке . 

Радници  OOYP ,1Ситопромет -Млин  орочили  су  почетком  

1977. године  1,500.ООО ,оо  динара  на  2,5 г oдии e иэ  свог  

личиог  дохотка  и  н a т aj начин  обеэбедили  почетиа  средст - 
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ва  эа  иэградњу  сушаре , чија  предрачунска  ередност  иэно - 

c и  6,783.430,оо  динара . Највена  ставка  иде  на  onpeiny, 

која  эаједио  са  моитажом  иэноси  4,190.ООО ,оо  динара ,  I  

коју  he испоручити  и  моитирати  Победв  иэ  Новог  С  ада . 

Потписаи  ii u  уговор  0  иэградњи  са  ГИК  Kaњижв  ООУР  

будунност , npeina чијим  одредбама  ii  темељ  требало  да  

буде  буде  готов  no 1. маја , тј .  no  почетка  сеэоне  жетве  

житарица . Капацитет  сушаре  иэноси  2 ваг /час  эа  кукуруэ , 

a эа  пшеницу  3 ваг /час . 

Овом  сушаром  су  решени  вишеструки  проблеми  који  су  

у  пpe д  жe твe н oм  nepuony били  увек  np и cy тни  ) свим  жетве - 

ним  плановима . Пре  свега , почетак  жетве  ce inoxe помери - 

ти  раније , тј . може  ce жети  и  са  20%  влажвости  эрна . To 

эначи  да  ce жетва  inoxe обавити  раније , уэ  иэбегавање  

губитака  у  эриу  услед  осипања  ( эбог  чекања  na •ce вл aж - 

ност  зриа  спусти  на  доэвољ  ену  границу ), кишовито  време  

ii  утиче  на  жетву , јер  влажиост  эрна  нема  улогу  коју  ii  

имала  no  cana. Тиме  ce иэбегава  и  полегање  усева , које  

ii no cana оте  жавало  радове  на  жетви , другим  речима , су - 
шара  ii  доиела  энатне  уштеде  пољ  опривреди , a  cainu  TIM  

и  вене  количине  житарица  млииској  иидустрији . 

У  1973. и  1974.  ronuiu noc тojaлa  ii  оријеитација  у  

привредиој  политици  0 оснивању  што  више  основиих  органи - 

эација  удруженог  рада  on no тада  јединствених  предуэена , 

прете  жн o on оних  која  су  вен  on раније  uinana радие  једи - 

иице  са  посебним  обрачуном . Тако  cy on Комбината  эа  про - 

мет  житарицама  и  млинску  индустрију  %итопромет  настале  

четири  основне  органиэације  удруженог  рада ,  ii  то : OOYP 

Млин  Молнар  Петер , OOYP Пеквра , ООУР  iвбрикв  теств  
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Бачеанка  и  ООУР  Транспорт . Постојало  ii уверење  да  he 

ce ia т aj начин  непосредније  остварити  самоуправљ  ање , 

na  he радници  непосредније  одлучивати , a губила  CI 13  

вида  чињеница  да  нема  услова  эа  самосталии  економски  

опстаиак  таквих  органиэација . до  tana  једииствени  промз - 

воначи  сировина  и  • иналиих  проиэвода , овако  раэдвојеии , 

могли  су , истина , бољ  е  да  остваре  самоуправљ  ање  у  свом  

ресору , али  је  проиэвод  ња  у  целиии  трпепа  велике  штете . 

до  тога  эакључка  су  дошпе  убрэо  и  саме  ООУР  настале  

у  оквиру  .1Ситопромета , те  ii eeh 1977. године  имицирана  

и  спроведена  реинтеграција . 

Три  ООУР ,  ii to  Пекара , Фабрикđ  теста  и  Млин , удру -  

жиле  су  ce у  нову  ОУР : АИК  Сента , ЛСитопромет - Млин  на  

ваљ  ке  Малнар  Петер . Спораэум  0  удруживању  донет  ii  ua 

ретереидуму  21. октобра  1977. године . 

Брисање  две  мање  OOYP  u спајање  ca OOYP Mnui би - 

л o  ii  потребно  регистровати  код  надлежног  суда . Субо - 

тички  привредии  суд  врши  регмстрацију  26. децембра  1977. 

године  на  улошку  Млина  бр . 1-261-19, док  престанака  ста - 

туса  Фабрике  теста  као  самосталне  O YP биеа  регистрован  
non  бројем  Fi. 1084/77 на  улошку  бр . 1-261-05, a проме - 

на  статуса  Пекаре  non  бројем  Fi. 1085/77 на  улошку  бр . 

1-261-04. 

Кроэ  отприлике  nina године  нова  ООУР  мења  свој  нa- 

эив  и  постаје  АИК  Сента , OOYP %итопромет -Млин . 

Предуэене  ii  константио  неговало  добре  пословне  веэе  

са  свим  регионима  у  др  жави . Ту  мислимо , пре  свега , на  

присуство , преко  својих  представништава , у  другим  репуб - 

ликама . Поменммо  ii поновну  иэградњу  складишта  у  Крању , 
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које  ii,  dir уре bења  града , морало  бити  эамењено . Yмec- 

то  старог , гради  ce ioao, no најсавременијим  стандардима , 

које  одговара  најстрожијим  критеријумима  т or типа  градње . 

Камен  темељ  ац  постављ  ен  ii  децембра  1979. године . To 

ii  эначило  добру  основу  присуства  Житопромета  на  слове - 

начком  тржишту . 

Осамдесетих  година  више  нису  била  могуна  онако  

крупна  упагања , као  шеэдесетих  и  седамдесетих  година . 

Није  било  ни  потребе  за  њима , јер  ii  у  склопу  млина  ве - 
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ликог  капацитета  постојао  и  еелики  складишни  простор , 

као  и  погони  эа  прераду  брашиа , • абрика  теста  I  пекара . 

Проблеми  око  набавке  течног  горива , који  су  осамде - 

ce т e године  били  нарочито  эаоштрени , решавају  ce 1982. 

године  преласком  на  коришнење  эемног  гаса .  To ii  эна - 

чило  и  энатне . уштеде  код  коришнења  каэана  •абрике  т ec- 

та , пекарских  nehu  u  сушења . 

1983. године  модерниэован  ii  процес  пакоеања  тесте - 

нине , иабавком  машине  эа  паковање  дугог  и  увијеног  теста . 

Исте  године  ii  инсталирана  и  ли 'нија  эа  печење  хлеба , a 

у  млину  ii  эамењена  љуштиона . 

Захваљ  ујуни  инвестиционој  политици  предуэена  ишло  

ce y корак  са  раэвојем  технологије , уэ  очување . квалите - 

т a производа , што  потврАује  и  све  вени  круг  потрошача . 

О  длучиеање  y.0 O YP седамдесетих  и  осамдесетих  го - 

дина  обављ  а  ce преко  делегата , у  оквиру  важенег  деле - 

гатског  система  и  његових  институција , у  складу  са  3ако - 

нoм  a  удруженом  раду  ( раднички  савет , збор  радних  људи , 

к o ми c и je). 

Y  pany самоуправних  органа  i- ix  година  уэима  учешне  

око  100 радника , односно  сваки  пети  радник  npeniyaeha, 

што  најбољ  е  говори  0  присуству  радиог  човека  у  одлучи - 

вању . Y тиц aj друштвено - политичких  органиэација  најприсут - 

нији  ii  управо  у  раэвијању  самоуправних  односа  у  к oл e к - 

тиву . И  најсложенији  проблеми , баш  као  и  iii 13  свако - 

дневног  живота  предуэена , решаванн  cy ia догоеорно , за - 

једничким  снагама . 

3а  више  on  четири  деценије  постојања  .lСитопромета , 

тридесет  и  neT година  ii  водену  ynory uuana управо  основ - 
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на  органиэација  Савеэа  комуниста , кoja је  иницирала  и  no- 

државала  сваку  акцију  on  эначаја  эа  предуэене , старала  

ce  0  идеолошком  обраэовању  својих  чланова  и  шире  эајед - 

нице . дуго  је  потрајало  fOk Cl  иије  искристалисала  чиње - 

ница  да  предуэена  опстоје  и  •уикционишу  npe свега  на  ос - 

иову  економских , тржишних  законитости . Настулало  је .  вре - 

ме  напуштања  сваког  политизирања  унутар  предуэена ,  on-

loch o политичког  оргаииэовања  на  нивоу  основних  органи - 

зација . 

У .1Ситопр  омету  ce одувек  nouio пратио  ниво  животиог  
стандаАда  радника . У  складу  са  раэвојем  предуэена  и  са -  

моуправљ  ања , иэдвајана  су  энатна  средства  эа  подиэање  

квалитета  живота  радних  љ  уди . Ту  мислимо  на  топли  об - 

рок  эа  све  раднике , појачану  исхрану , стамбене  кредите , 
4 

спортске  активностн  иэван  радног  времена , организовање  

колективних  летовањ  а  и  сличио . У  том  контексту  ii u  учеш - 

he радника  .1Ситопрамета  на  радиичким  спортским  играма . 

Да  би  свој  недељ  ни  м  годишњи  одмор  радницм  што  no- 

вољ  иије  могли  да  органиэују , Раднички  савет  ii 1988. го - 

дине  noieo одлуку  0  рушењу  (у  сопственој  режији ) тор -  

њошког  млина  ( који  је  вен  25 година  био  ван  улотребе ). 

Сав  одговарајуни  материјал  ii  yrpabeii y эграду  тзв . °рад - 

ничког  летовалишта " на  обали  Тисе .  1989. године  эграда  

(једна  on најлеших  на  тој  одмаралишној  локацији ) је  прими -  

ла  прве  госте . 

Осим  кредита  эа  стамбену  иэградњу , радна  органиэа - 

ција  је  сваке  године  додељивала  и  станове  радницима  са  
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нерешеним  стамбеним  питањем . Ha т aj начии  ii on  оснива - 

њ  а  1953. године  no 1989. године  предуэене  купило  и  дo- 

делило  радницима  81 стаи . Ови  станови  су , током  протек - 

ле  две  године  ( тј . 1992. и  1993. године ) откупљени  on  

стране  станара , у  складу  са  актуелним  друштвено - политич - 

ким  смерницама . 

Још  првих  година  свог  постојања  Житопромет  ii  отва - 

рао  своје  продавнице . З а  протеклих  40 година  увек  ce 

водило  рачуна  O  одржавању  продајне  мреже . Тако  је , кра - 

јем  осамдесетих  година  Житопр  омет  био  присутан  у  сва - 

кој  републици  и  покрајини  ондашње  Југославије . Y Крању  и  

Скопљу  имао  ii  представништво  са  магацином , у  Србији  7, 

Цриој  Гори  11, Македонији  11, босни  и  Херцеговини  25, Хр - 

ватској  4 и  на  Косову  24 продавнице . Половина  ових  пpo- 

давница  эатворена  ii  још  1991. године . Распадом  државе  

и  иэбијањем  ратног  сукоба  остао  ii  na  лункционише  TIK  

мањи  њихов  део  на  територији  данашње  Југославије . 

Почетком  1989. године ,  non  утицајем  радикалних  друш - 

твено - политичких  промена  у  друштву, н  Сеннански  А  ИK ce 

растормирава  на  своје  чланице , некадашња  предуэена . Ta- 

да  ce иэдваја  Житопромет -Млин  у  својству  друштвеног  пре - 

дузена , у  ду ху  эакона  0  предуэенима  ( који  раэликује  друш - 

твена , приватна  и  мешовита  предуэена ). Иэдвајање  иэ  АИК- а  

убележено  ii  код  надлежног  суда  ' 31. марта  1989. годиие  

non  бројем  Fi. 157/89, на  улошку  1 - 261- 1 9 , који  ii  овим  

ii  зак  љ  учен  и  одло  жен  у  пасиву . Нов  ynuc  non  наэивом  

друштвено  предузене  са  потпуном  одговорношну  Житопро - 

мет -Млин  иэершен  ii non  бројем  Fi. 158/89 на  улошку  

број  1-555. 
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друга  ООУР  ( тормирана  13  некадашњег  погона  Жито - 

промета ), која  ce иэдваја  из  АИК -а , јесте  Транспорт , који  

постаје  Друштвено  транспортно  предузене  са  потпуном  o д - 

говорношну . Ynuc je иэвршен  код  надлежног  cyna  non  бро - 

jeм  F í. 186/89 на  новом  улошку  1-559, док  ii  брисање  са  

улошка  1- 261-03 иэершена  non  бројем  Fi. 185/89 31. мар - 

та  1989. године . Транспортно  предузене  тј . Траиспорт  де - 

лује  само  три  месеца , јер  ce 30. јуна  1989. године  уједи - 

њује  иэнова  са  Друштвеиим  предуэенем  Житопромет —Млнн . 

Том  приликом  надле  жни  суд  уноси  насталу  иэмену  ( бриса - 

ње  13  улошка 
 

1 -559, и  прикључивање  улошку  1-555, ре -

шењем  бр . Fi. 496/89). 

М  лин  ради  око  nil  године  као  друштвеио  предуэене . 

Y првој  nonosuiu 1991. године  донета  ii  одлука  I  емиси - 

ји  нитериих  деоница  и  0  новом  статусу  предуэена , које  13  

друштвеног  постаје  мешовито , односно  деоиичарско  друшт - 

во . Ова  иэмена  је  регистрована  код  надле  жног  cyna  non  

бројем  1-1257/91 на  улошку  1-555.  Iou наэив  предуэена  

ii:  Житопромет —Млин , деоничарско  друштво  са  потпуном  

одговорношну , или  скранена : Житопромет—Млии , д .д ,  no.  

Ha почетку  моногравије  поменули  смо  npua TpI дирек - 

тора . Набројанемо  и  астале .  On 20. јануара  1969. године  

no 3. августа  1973. године  директор  ii  био  Имре  Халас , 

on 1. октобра  1973. no 17. августа  1975. Миклош  Борош , 

on 18. августа  1975. no 15.  jyHa 1987. Јене  Poxa,  on 1. 

јула  1987. no 9. октобра  1990. Милош  Радулов  и  on 10. 

октобра  1990. no  данас  Милан  Иеошевин . 

Ha  nai 30. новембар  1994. године  број  эапослених  у  

Житопромету  ii 411, on  тога  у  Млину  158, у  бачван - 
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ки  43, у  Пекарн  41 , у  Транспорту  33 и  у  општој  служби  

136 эапослених .  On  укупног  броја  эапослених  њих  11 има  

високу  школску  спрему , 13 вишу  спрему , 66 средњу  c пpe- 

му , 22 нижу  спрему , 29 запослених  су  висококваливикова - 

ни , 52 квали • иковаии , 93 полуквали • иковани  и  125 иеква - 

ли • иковани . 

Ево  и  неких  техничких  података  no  pecopuma,  much  

прикаэа  њихових  проиэводних  и  пријемиих  капацитета . 

Проиэводни  капацитет  млина  ii 25 вагона  мељива  

диe ви o, Ti. 5500 вагона  годишње  npu оптималиом  искориш - 

нењу . 

Пријемни  капацитет  свих  cunoca  ii  3750  еагона  пшенице  

или  других  житарица . 

Капацитет  сушаре  је  2 вагона  кукуруэа  или  3 вагона  

пшенице  на  сат . 

Годишњи  капацитет  •абрике  теста  ii 650 вагона  раэ - 

личитих  тестенина , што  ce бољ  ом  органиэацијом  мо  же  no- 

дини  и  на  900 вагона . 

Пекара  проиэводи  у  овом  тренутку  300 вагона  хлеба  

и  другог  пецива  годишње , али  у  случају  потребе  може  да  

удвостручи  neojy продуктивиост . 

Транспортни  одсек  располаже  са  4 путничка  воэила , 1 

аутобусом , 1 комбијем , 1 полутеретним  путничким  воэилом , 

1 трактором , са  10 камиона  за  транспорт  хлеба  и  9 ками - 

она  са  приколицом . Носивост  свих  теретних  воэила  ii 214 

тона . 

Деоничарско  друштво  ce cac т oj и  on 4 организационе  

јединице , посредством  којих  обавља  своју  делатиост . То  су : 

1. Техничка  служба , 
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Комерцијална  служба , 

О  пшти  и  правии  послови  и  

Привредно -винансијско  оделење . 

Основна  делатност  деоничарског  друштва  ii  мељ  ава  

свих  врста  житарица , иэрада  тестенина , хлеба  и  пецива , 

посластичарских  проиэвода , сточне  хране , • иналних  про - 

иэвода  on  дрвета  и  метала , транслорт  сировина  и  друге  

услуге  у  друмском  саобранају , одржавање  и  поправка  во - 

эила , трговина  на  велико  и  мало  раэном  робом , спо  љна  

трговина  прехрамбеним  и  осталим  артиклима , угоститељ  с - 

ке  услуге , као  I 113  других  услужних  делатности , ук  љ  учу - 

jyh и  u  истраживачко - развојну  активност , иноормисање , књи - 

жење  I  др . 

директор  деоничарског  друштва  репреэентује  друштво  

у  целини  и  има  велика  овлашнења . Осим  њега , и  шетови  

одре bених  органиэационих  јединица  uuajy надлежност  у  дo- 

мену  пословања  своје  јединице . 

Друштвом  управљ  ају  деоничари  и  представници  друштве - 

н e својине , и  то  преко  органа  друштва : скупштине  и  управ - 

ног  ддбора . Скупштина  ii  највиши  управни  орган  деоничар - 

ског  друштва , и  чине  ii  власници  деоница  и  представници  

друштвеног  капитала . С  аэива  ce no потреби , a најмање  два  

пута  годишње . Ебен  мандат  ii  две  године . 

Управии  одбор  има  седарг  чланова ,  on  којих  су  пет  

стручњаци  13  области  делатности  деоничарског  друштва . 

Бира  ra  u  раэрешава  скупштина  деоничарског  друштва . 

М  андат  чланова  управног  одбора  ii  четири  године ,  I  чла - 

нови  могу  више  пута  уэастопно  да  буду  бирани . Управни  o д - 

бор  има  веома  широк  круг  овлашнења , као : именовање  и  
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раэрешење  директора , припремање  годишњих , средњих  и  

дугорочних  планоеа  и  програма , припрема  скупштинског  мa- 

теријала , спрово bење  скупштинских  одлука , одлучивање  о ' 

промени  делатиости , и  ниэ  других  послова  uz домена  одлу - 

чивања . 

Актуелни  састав  Управног  одбора  деоиичарског  друш - 

тва  Житопромет -Млнн  ii  спедени : 

И  мре  Урбаи , електроиижењер  , технички  директор ; 

И  штван  Вашаш , млински  техничар , руководилац  складиш -  

та  сировина  и  брашна ; 

Велимир  Славнин , дипломирани  правиик , шет  опште  H  

правне  службе ;' 

тереиц  батки , квалиаиковани  млинар , руководилац  npo- 

изеодње  брашна  ( главни  млинар ); 

Ендре  Кошик , инжењер  техиопогије , we .  проиэводње ; 

Чаба  Ћере , економиста , эаменик  тинансијског  дирек - 

т opa;  H  

Тома  Поповин , квалитиковани  електричар , ретерент  

эаштите  на  раду . 

Дакле , одлуке  које  ce доносе ,  H  поред  великих  инг e- 

ренција  директора  деоничарског  друштва , бивају  аналиэи - 

ране  и  вериФиковане  on  стране  скупштине  и  управиог  одбо - 

ра , који  репреэентују  како  интерес  деоничара  тако  ii  инте - 

рес  шире  друштвеие  эаједнице . 
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И 3ВОРИ  

Историјски  архив  Сента  (у  даљ  ем  тексту  ИАС ), 

Фонд  121 , Народни  одбор  општине  Сента , 

ИАС , Ф  оид  127, Срески  суд  Сента , 

ИАС , Фонд  132, Народни  одбор  среэа  Сента , 

Историјски  архив  Суботица , 

Фонд  419, Окружни  привредни  суд  Суботица , 

Службени  лист  ФНРЈ , 

Службени  лист  HP Србије , 

Службеии  лист  A П  Војводине , 

Архива  Житолромет -Млин  д . д . и  

Фабрички  лист  Агронндустријског  комбината  Сента  

Инлорматор ,  1974 - 1981. 
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SPISAK RADNIKA ŽITOPROMETA U PERIODU 
OD 1953. DO 1994. GODINE 

Bordoški Stevan 
Moholi Nándor 
Farkas Zoltán 
Dukai Anna 
Rózsa Piroska 
Matuz Mária 
Matykó Verona 
Boljanović  Branko 
Stojkov Aieksandar 
Esztergomi Margit 
Solar Lajčo 
Bózsó Sándor 
Pozsár István 
Vukov Ranko 
Vidaković  Božidar 
Nagy Ferenc 
Hrnjez Milorad 
Ivošević  Đura 
Dencs János 
G гšić  Šime 
Černišević  Glib 
Ali István 
Brkić  Nada 
Hubert Mihajlo 
Bagi Pál 
Kecskés Mária 
Lukačević  Laslo 
Matić  Milenko 
Đalinac Danica 
Pap Piroska 
Szikom Vera 
Popovié Aiiksandar 
Gajdos Mihály 
Csonti Imre 
Joksimović  Mata 
Kalmár Flórián 
Török Antal 
Csipak István 
Kovács Ikladi Mihály 
Győri László 
Huszák András 
Józsa Mihály 
Rózsa Nándor 
Dancsó István 
Mészáros László 
Baráti István 
Meuželj Nikola 
Má гkus Károly 
Babié Vlada 
Šilak  Irma  

Vlanikolin Pavle 
Magó Antal 
Sakač  Jelena 
Lukačević  Emil 
Novaković  Nikola 
Popić  Dušan 
Dancsó Erzsébet 
Laban Aleksandar 
Szögi Ferenc 
Pristol Ilona 
Dinka Imre 
Solymosi János 
Najberger Dezső  
Prokin Dušan 
Sípos István 
Civ г ić  Dušan 
Kovács Róza 
Majkić  Đura 
Bíró Nándor 
Győri Imre 
Bajtai János 
Vuletić  Dragan 
Adamov Kosta 
Balog Nestor 
Ladányi Károly 
Bodó József 
Szabados Mária 
Solymosi Lajos 
Dabić  Nevenka 
Adankó Dávid 
Dobó Verona 
Pakaški Dušan 
Öreg Pál 
Boros Vince 
Popovié Sreta 
Rac Gligori Mladen 
Kaszás István 
Kis Antal 
Mészáros József 
Hatala János 
Nagy Abonyi Imre 
Đurović  Virdinija 
Spekla István 
Rác Sz. Antal 
Recskó László 
Radić  Vojin 
Bajúsz Gyula 
Bučanski Imre 
Harmat Ká гoly 
Aulik Árpád 

I  

Győri Teréz 
Ungurean Antun 
Radok Jelena 
Nagy Irena 
Čolović  Bogdan 
Plavšić  Sofija 
Majistorović  Zora 
Máté Pétez 
Maгčelić  Branko 
Takács János 
Mandić  Milan 
Jovanović  Aleksandar 
Tobiás Ferenc 
Kovačev Mara 
Radulaški Gruja 
Prokec András 
Ivanović  Strahinja 
Kiralj Lajčo 
Brcan Milivoj 
Hunyadi József 
Pósa Miklós 
Radić  István 
Plavšić  Verica 
Bajer Ma rt in 
Unginović  Milan 
Nagy József 
Barát Pál 
Tripolski Sándo г  
Tripolski István 
Szabó Sándor 
Branovački Adam 
Vince Lajos 
Záj Imre 
Molnár András 
Somogyi József 
Tarapcsik István 
Bartus Jenő  
Tari Lajos 
Barbatov Ilona 
And г išković  Aleksandar 
Gábor János 
Matić  Dušan 
Megyeri Gábor 
Huszák Lajos 
Szilágyi János 
Pintér Dezső  
Sörös Aleksandar 
Horvát Lajos 
Lengyel Pétez 
Vukov Nestor 



Szokola Boldizsár 
Deák Mátyás 
Horvát József 
Huszák István 
Đukić  Milan 
Gábor Dezső  
Bognár József 
Popović  Marija 
Forgács László 
Bogosavljev Julka 
Gvozdenović  Milan 
Babin Vlada 
Onjin Svetozar 
BeseПyi György 
BobáПy István 
Bodó Vince 
Dékánt' Géza 

- Ecsegi István 
Ferenci Dezső  
Gulyás József 
Kis Bicskei Károly 
Körmöci Ferenc 
Káplár József 
Kovács István 
Kin Jovan 
Martinović  Géza 
Mikes Imre 
Olajos Nándor 
Pintér Mihály 
Popović  Đorde 
Szabó József 
Serfőző  Lajos 
Tг ifunović  Tomi 
Tilinger Dávid 
Varga Polyák Lajos 
Žarkov Stanko 
Balog Mihály 
Barsi Géza 
Bene Bálind 
Dukin Dragomir 
Fendrik Mihály 
Fodor Gábor 
Gubik Péter 
Kollár György 
Kőгösi Béla 
Károly Julianna 
Molnár Pál 
Reković  Péter 
Száraz Sándor 
Tevdenić  Dragomir 
Valkai Mihály 
Matić  Jovan 

Tikačev Dragolíub 
Bata István 
Molnár Csikós János 
Poberai Mihály 
Urbán Borbála 
Rác Szabó János 
Hardi Janka 
Gyertyás József 
Bogosavljev Matrona 
Matejin Veselin 
Sóti György 
Bogetić  Mlroslava 
Graovac Dimitrije 
Gulyás Lajos 
Barsi István 
Csépe Károly 
Győri László 
Flejsz Mihály 
Farkas Ferenc 
Gőblös József 
Kocsis Szürke Imre 
Keresztényi Péter 
Katona. Vince 
Kamrás Mihály 
Léko Kálmán 
Mészáros Antal 
Nagy Abonyi Imre 
Pálinkás József 
Popov Borivoj 
Pető  István 
Szép Nándor 
Snejder Károly 
Trećakov Timo 
Tari Lajos 
Varga Csárdás Antal 
Simić  Sava 
Ádám Péter 
Batki Ferenc 
Bogdanov Ivan 
Fajka Vince 
Fényszárosi József 
Gi rt  József 
Guzina Mladen 
Kollár József 
Kienócki Mátyás 
Leko Gizella 
Pohá гković  Nándor 
Serfőző  Lászlб  
Stajić  Nikola 
Urbán András 
Verba István 
Annus György 

Horvát Teréz 
Konc Szilveszter 
Andruskó János 
Apró Béla 
Stefanović  Nikola 
Lengyel Mátyás 
Fekete Károly 
Zapletán Fabián 
Boros Gyevi Erzsébet 
Balázs Ferenc 
Kozma Ferenc 
Takács János 
Markov Lazar 
Bárkányi Mihály 
Branovački Lazar 
Danyi János 
Győri István 
Fábri István 
Galgoci Károly 
Huszár Károly 
Kodba József 
Kovács Pécskai Péter 
Kocsis Ferenc 
Keceli József 
Matykó Mihály 
Molnár Sándor 
Nagy Perge Lajos 
Pálinkás József 
Polyák János 
Pre гadović  Slavko 
Szügyi József 
Turi Jenő  
Takács András 
Újházi István 
Zagyi János 
Senić  Andrija 
Almási Béla 
Belak József 
Bućanski Imre 
Fendrik János 
Fényszárosi Fernc 
Gombos János 
Győ rfi Károly 
Keceli Mészáros Márton 
Krtinić  Dušan 
Mataruga Milorad 
Rekecki Károly 
Šustran Mirče 
Švo гcan Toma 
Verebes Gusztáv 
Koscsalik András 
Beretka Ágoston 

2 



Gyenis Nándor 
Koscsalik Ferenc 
Mitrović  Rajica 
Ugrnov Ljubomir 
Szokola András 
Fendrik Sándor 
Kovács János 
Pásztor István 
Bordoški Vladimir 
Dvorszki Ká гoly 
Gerzsán József 
Kurfiš Tihamir 
Nagy Abonyi Károly 
Rekecki János 
Szűgyi Gizella 
Galsa Imre 
Mészáros István 
Mészáros Géza 
Nagy Ká гoly 
Palković  István 
Putocki József 
Dalos Jenő  
Gábor László 
Boros Gyevi Albe rt  
Dozsai Vince 
Lišić  Petar 
Juhász Ferenc 
Nagymélykúti Imre 
Cele г  István 
Pajić  Erzsébet 
Palkovljev Ranko 
Tót József 
Belanč ić  Đorde 
Horvát Ferenc 
Žarkov Isidor 
From János 
Turi János 
Danyi Teréz 
Sándor Imre 
Jakšić  Zorica 
Bartli József 
Svo гcan Vladimir 
Kopasz Péter 
Bisik Sándor 
Stefanović  Dušan 
Tót Ferenc 
Szűcs Imre 
Ségedinac Stevan 
Pap Júlia 
Erdélyi Sándor 
K гstić  Vinka 
Polyák Antal 
Perzselt József 
Tót Kurta Mihály 
Miklós József 

Hoгák György 
Király János 
Somogyi József 
Varó József 
Boldizsár László 
Káplár Etelka 
Mernić  Emilijan 
Vatai Antal 
Borbé István 
Forgács Gizella 
Herédi István 
Kis Jovák István 
Pásztor János 
Skute гa Imre 
Hatala Jen ő  
Radonjić  Božida г  
Csáki Imre 
Gombos János 
Muhi János 
Fejsztamer Dezs ő  
Vasié Branislava 
Barsi Vilmos 
Turi László 
Na гanč ić  Nikola 
Sinkovity Lajos 
Pet г ić  Đuro 
Dvorszki Péter 
Kopasz Péter 
Dukai Elek 
Soč in Borivoj 
Sinkovity Ferenc 
Karakaševi ć  Aleksa 
Boгdoški Mladen 
Molnár József 
Mészáros Károly 
Bodó Béla 
Márkus Sándor 
Pósa Ede 
Popov Dušan 
Szeles Gizella 
Huszár János 
Suša Sava 
Aulik Kelemen 
Radašinov Sava 
Manojlović  Jelena 
Kolović  András 
Gózó István 
Mészáros József 
Kőгösi Bo гbála 
Kecskés Etelka 
Utasi Albert 
Gruin Dobrinka 
Szabó János 
Hola Lajos 
Melnik Vasilj  

Igračev Milan 
Kuntić  Lajos 
Todoгčev Savo 
Péter Lajos 
Cse гnák Ferenc 
Karácsonyi Dezső  
Pénzes János 
Rajié Nikola 
Benković  László 
Fényszá гosi Ignác 
Herédi István 
Krohnjeh Osvaldo 
Reković  Ilona 
Stigler Ká гoly 
Kovács P. József 
Radócki Nándor 
Nagy Abonyi Péter 
Velez János 
Krstin Vasa 
Bene József 
Vuletić  Branko 
Farkas Márton 
Báló Mihály 
Boldizsár József 
Pulai Antal 
Szabó Ferenc 
Szokola Margit 
Meuželj Stepan 
Losonc Tamás 
Barna Emília 
Boros Vince 
Savó István 
Nikolić  Velemir 
Stepančev Stevan 
Pap Imre 
Bene János 
Stefanovič  Milan 
Mucsi László 
Kaszás Imre 
Tót Mihály 
Fehér Tibor 
Szabó Nándor 
Cele г  István 
Popovié Milanka 
Rózsa János 
Tezsla József 
Manojlović  Vladimir 
Bisinger Ilona 
Varjú Mária 
Szabó Sándor 
Nagy Bo гbála 
Deák Imre 
Pap Mihály 
Barsi Lajos 
Boros Ilona 



Filijović  Dimitrije 
Berta Mihály 
Nagy József 
Gerzsán József 
Berkes Mária 
Gulyás József 
Nagy Ferenc 
Sós Imre 
Nagy Károly 
Markov Vidosava 
Tolić  S гeten 
Polyak Dezider 
Gombos Etelka 
Nagy Abonyi Károly 
Lengyel István 
Leonov Imre 
Bordoški Đura 
Olajos Vince 
Fendrik József 
Čobič  Života 
Utasi József 
Kovács György 
Popov Jutka 
Surányi Teréz 
Hajder Gojko 
Radetić  Teréz 
Stojanovič  Sava 
Antal Imre 
Nestoгović  Branko 
Singer Roža 
Johanis Kálmán 
Baio Antal 
Batki Dezső  
Slavnić  Rajko 
Káplár József 
U гbán Regina 
Radetić  Teréz 
Turányi Katalin 
Militar Sava 
Szabó Sándor 
Gombos Pál 
Markov Stevan 
Török Antal 
Ferenci Tibor 
Simon János 
Klenбcki Ilona 
Fodor Etelka 
Kovács Magdolna 
Janković  Saveta 
Balog András 
Fehér Tibor 
Szabó József 
Segedinski Dimitrije 

Jurcan Miklos 
Horvát Aleksandar 
Dimić  Božidar 
Đerdov Petar 
Lakatos Ferenc 
Lengyel József 
Segedinski Nenad 
Vitković  Dušan 
Német János 
Vujadinović  Slobodan 
Staić  Milan 
Matejin Veselin 
Szabó Sándor 
Kőműves József 
Rozental Ferenc 
Harmat István 
Jeramaz Desanka 
Adamov Kosta 
Döme János 
Medič  Paja 
Maгovič  Nikola 
Szloboda Erzsébet 
Kajč ič  Dobrinka 
Plavšić  Zora 
Aulik Nándoг  
Bezeg Nándoг  
Boldizsár Јбzsef 
Boldizsár József 
Kasanovič  Milorad 
Boškovič  Milorad 
Staič  Persida 
Brasnyó Ferenc 
Palatinski Sándor 
Kraupa András 
Győri László 
Nyilas Gabriella 
Holló Lajos 
Farkas Ferenc 
Lukács János 
Makrinov Dragoljub 
Horti József 
Popovié Vukota 
Horvát Aleksandar 
Boros Miklós 
Váradt István 
Huszák Piroska 
Szabó Erzsébet 
Bálint Katica 
Č trić  Franciska 
Barna István 
Serfőző  István 
Kocsis Szürke Imre 
Sárkány József 

Cipб  Ferenc 
Devečeri Károly 
Kókai Mátyás 
Čurč ić  Dragoljub 
Vđгös Nagy Dénes 
Szóvád János 
Molnár Kálmán 
Trifunov Milivoj 
Zónai Dezső  
Pecarski Nevenka 
Homolya Vince 
Gere Lajos 
Kovács József 
Boros Gyevi Nándor 
Gál Gormada József 
Csicsman Margit 
Kovács Géza 
Berta Mihály 
Slavnič  Milica 
Annus János 
Keceli József 
Lengyel Ilona 
Grgin Marija 
Galić  Marija 
Lukács János 
Petrik Kálmán 
Hubert  László 
Pejié Ruta 
Roganovič  Staniša 
Fehér László 
Lévai Imre 
Kopasz Ferenc 
Juhász Árpád 
Bucsánski Imre 
Bóbány István 
Tuza Marcela 
Hatala Jenő  
Bognár József 
Budimir Nikola 
Božić  Slavko 
Velez Vörös János 
Bobanj Petar 
Szilágyi János 
Benti János 
Nagy  Gубгgу  
Marovié Jelka 
Szoresik Mária 
Fejes Magdolna 
Kovács János 
Kalmár Antal 
Branovački Adam 
Szitás Pavle 
Polyák Vince 
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Pásztor István 
Popov Milenko 
Ivanković  Milo 
B гanovački Budimir 
Mucsi Mihály 
Vitković  Pavle 
Miladinov Milan 
Bata István 
Nagy Zoltán 
Sama гdić  Drago 
Vajda Béla 
Grgin Marija 
Hamus István 
Borsos Imre 
Marki Ferenc 
Nagy Mélykúti Imre 
Vas Ferenc 
Bus István 
Bene János 
Bodó Béla 
Sóti Imre 
Kajáгi László 
Bolanović  Danilo 
Guzina Zorka 
Fodor István 
Vujadinović  Nada 
Lanyi János 
Gordan István 
And гuskó István 
Balla Sándor 
Bálind Pál 
Ősz Szabó Béla 
Huszák Ferenc 
Kopasz Péter 
Polyák Vince 
Serfőző  István 
Tót Miklós 
Velei János 
Bajié Rakila 
Kaгanović  Mara 
Ba гanyi István 
Vučković  Ljubica 
Babinski Pál 
Oiiai Lajos 
Tari István 
Kurfis Erzsébet 
Dukin Joca 
Fenyszá гosi József 
Kamrás István 
Dancsó István 
Pejovié József 
Fodor Teréz 
Lazin Irén 
Neider Zsuzsanna 
Horvát Ferenc 

Simić  Milan 
Vranić  Dušan 
Bálind Andor 
Gyuresik István 
Ladányi Imre 
Dinka Imre 
Bodó Ferenc 
B гoćela Milivoj 
Gyertyás Nándo г  
Bate Miklós 
Kis Nándoг  
Szabados Ferenc 
Farkas Ferenc 
Molnár Szipán Marcella 
Gubik Vince 
Suša Sava 
Matykó Dobokai Vince 
Fendrik Sándor 
Szikoгa Ilona 
Matykó Imre 
Kőrösi Nándor 
Puszti István 
Szabó Nándor 
Vas Nándor 
Kalmár Antal 
Đu гović  Ruta 
Jablonszki István 
Poznanović  Đura 
And гuskó János 
Bajusz Antal 
Borbély Dezső  
Fekete Gergely 
Horvát Nándor 
Kucora Nándor 
Rác Boldizsár 
Sőгegi Károly 
Tát Mihály 
Velez István 
Matók Mária 
10116  Ferenc 
Najder Sándor 
Spasojević  Stana 
Lakatos Mihály 
Szabó Ledenyi Ferenc 
Dencs János 
Onjin Svetozár 
Horvát Mátyás 
Varga Polyák istván 
Kőrösi Julianna 
Jakšić  Dragutin 
Kőrösi András 
Batki Rózsa 
Pisóf Pál 
Rózsa Vince 
Kis József 

Rekecki János 
Kovač  Josip 
Radović  Ivan 
Mijić  Andelija 
Batki Dezső  
Medemica Mária 
Stigler Károly 
Hagymás László 
Vranić  Đorde 
Szoresik István 
Pгikodanović  György 
Sóti Szilveszter 
Fehér József 
Ć i г ić  Franciska 
Stefanović  Raška 
Renkó Imre 
Szalma László 
Sándor József 
Kőrösi István 
Szokola László 
Nyilas István 
Ma гović  Ana 
Bulatović  Rade 
Turi .József 
Kis Tivadar 
Ivanković  Milo 
Bővíz András 
And гuskó István 
Bodó József 
Bajtai József 
Csabi Imre 
Firic János 
Juhász Ignác 
Kőrösi Péter 
Šimon Lazar 
Szepesi András 
Tót Sándor 
Vörös Péter 
Bálint Csaba 
Horvát József 
Pancél Erzsébet 
Pócs Mária 
Boros Gyevi Erzsébet 
Guzina Sreten 
Kalocsai József 
Márkus János 
Kovács József 
Molnár Sz. Julianna 
Lakatos József 
Kőrösi József 
Horvát Erzsébet 
Dobó Karolina 
Kapor Andrija 
Rác Szabó Imre 
Rekecki József 

5 



Gőblös Jenő  
Zakić  Obrad 
Búrány Lajos 
Bata Mihály 
Nagymélykúti Károly 
Gulyás József 
Kovács István 
Horti József 
Gombos Pál 
Gulyás Lajos 
Varga Csordás Anna 
Szabó Palóc Nándor 
Bálint Imre 
Kocsis József 
Molnár Gábor Péte г  
Szarka Károly 
Salbak Sándor 
Györe Árpád 
Fodor János 
Huszák László 
Nagy Penge István 
Fehér József 
Rózsa Miklós 
Puljezević  Staniša 
Szecsei Imre 
Eszes Tibor 
Kovačev Radivoj 
Rekecki Péter 
Stг ilič  Etelka 
Gyetvai Sándoг  
Gulyás Antónia 
Puskás Mátyás 
Dudás Janko 
Mészáros Géza 
Csányi Károly 
Sinulov lika 
Tomié 2arko 
Zeković  Bratislav 
Puskás Jolán 
Cvejić  Radinka 
Beretka Ágoston 
Horák György 
Kumtić  Lajos 
Radulaški Gruja 
Ugrnov Ljubomir 
Varrб  József 
Vámos András 
Zesko Sándor 
Kovács Sándor 
Mészáros István 
Rušak Ferenc 
Horvát Mihály 
Cseh And гás 

Čolović  Teréz 
Kis György 
Danyi István 
Karácsonyi Ferenc 
Lakatos Imre 
Kovács Lajos 
Beljanski Zivka 
Bulatović  Rade 
Csillag István 
Krivokapić  Slavka 
Pozsár István 
Mészáros Károly 
Jablonszki Mihály 
Kincses Károly 
Cabafi András 
Faggyas Péter 
Arsić  Đonde 
Káplár Ferenc 
Bilicki Miklós 
Bakota Béla 
Gandi Tibor 
Budi Jovan 
Feisthammer Josip 
Popov Dušan 
Udvardi János 
Kovács Ferenc 
Sőregi József 
Horvát Imre 
Homolya Ferenc 
Jakšić  Radomir 
Bővíz Antal 
Puskás Miklós 
Ladócki Lajos 
Sütő  György 
Kincses Mária 
Szeгedi Marija 
K гižan Magdolna 
Tomas  Duna  
Varga Polyák Ilona 
Baranyi Elemér 
Civrić  Dušan 
Košćalik Ferenc 
Mitrović  Rajica 
Somogyi József 
Csúzdi,And гás 
Apró György 
Vukov Danilo 
Ivónyi István 
Kovács Nándor 
G гcić  Jelka 
Péter János 
Hangodi András 
Snajder Mihály 

Popovié Ksenija 
Hatala Magdolna 
Újvári Károly 
Rózsa Júlia 
Zagorac Jela 
Zsoter Lászlб  
Bózsó Imre 
Kliska Đorde 
Kabók Ferenc 
Fajka Matild 
Zec Nikola 
Györe László 
Szuromi István 
Rác Szabó József 
Sándo г  László 
Rác Szabó Ilona 
Bollók Imre 
Molná г  József 
Fényszá гosi Ferenc 
Márkus Sándor 
Mucsi László 
Bгanovački Tima 
Csikós György 
Fábián László 
Perényi György 
Süli Ilona 
Gengelocki Palka 
Abгamović  Vukica 
Szeles Gáspár 
Kгtinić  Darinka 
Balázs János 
Maravcsik István 
Bálint Ferenc 
Kis Ottó 
Dózsai Tibor 
Avdanovič  Ljubica 
Puskás Ilona 
Badis Erzsébet 
Sziko гa Ilona 
Beгec István 
Dosić  Jovan 
Ki гály János 
Matić  Jovan 
Ugrnov Dušan 
Ć u гč ić  Dragoljub 
Vukov Gavra 
Dudić  Stojan 
Kovačević  Petar 
Kocsis István 
Oficirović  Ivan 
Újhelyi Sándor 
Csuvik Sándor 
Kis Ferenc 
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Bálind János 
Szabó Nándor 
Filipović  Đorde 
Mikšić  Péter 
Kis Terézia 
Krizsán Mihály 
Rusák Ferenc 
Csuvik István 
Bajusz József 
Vörös József 
Zapletan Sándor 
From János 
Szabados Margit 
Višontai Terez 
Bicskei Magdolna 
Barbatov Ilona 
Surla Dane 
Kálai János 
Popovié Klara 
Živić  Slavko 
Serfőző  József 
Cabafi Anna 
Kis Ilona 
Tót Sándor 
Magó Illés 
Bodor Dénes 
Bene József 
Popovié Milanka 
Kriska Szilveszter 
Kovačev Radivoj 
Vijatov Tivadar 
Dobai Károly 
Basarić  Jelena 
Đu г ič ić  Ia 
Terzin Mirjana 
Tót Ferenc 
Valkai Rozália 
Nagy Abonyi Erzsébet 
Kovács Franciska 
Pekla József 
Popov Branka 
Juhász Károly 
Báló Rózsa 
Mačkaški Jelena 
Tót András 
Szocsin Margit 
Ecsegi Klára 
Almási Éva 
Horvát Károly 
Blahó Szilveszter 
Mucsi Nándor 
Horvát Lajos 
Bulatović  Tomislav 
Szabó József 
Horvát Károly 

Csepál Piroska 
Perkić  Milorad 
Gyenis Nándor 
Csányi Ferenc 
Sándor János 
Tót Sándor 
Boldizsár István 
Mrdanov Sime 
Sziraki Lajos 
Snepp Ferenc 
Mihály Franciska 
Bajusz Ferenc 
Száraz Franciska 
Heged űs Ilona 
Fehér Matild 
Lévai Teréz 
Lipták József 
Pap Imre 
Prnjavorac Avdo 
Mitгović  Miodrag 
Fehérvári Laszló 
Bukvić  Ljubomir 
Đarmat Sofija 
Bajusz Antal 
Dancs József 
Radonié Milan 
Deli Ilona 
Patócs Ilona 
Živković  Dragoljub 
Knežević  Dušanka 
Resocki István 
Keresztes József 
Letić  Ilona 
Velez István 
Balog Ferenc 
Snajder Franciska" 
Káplár Teréz 
Deák Margit 
Morotvanszki András 
Futović  Pala 
Péter Lajos 
Szabó József 
Rauški Marija 
Kővágó Éva 
Henrich Béla 
Bátki Ilona 
Keresztényi Magdolna 
Győ ri Ilona 
Zetkó Nándor 
Rác Szabó János 
Serfőző  Antal 
Janković  Tibor 
Pálinkás Imre 
Hevéг  János 
Szakál József 

Szabó András 
Nyilas István 
Todorčev Sava 
Szolár Irén 
Zaj Imre 
Szabó Mihály 
Beszédes András 
Bajusz József 
Kis Károly 
Todoгčev Milan 
Doroslovac Milorad 
Igračev Milan 
Szűgyi Erzsébet 
Búrány Matild 
Muč i Milica 
Lazin Živojin 
Varga Gyula 
Mészáros Ferenc 
Tót Bagi József 
Bús Ferenc 
Gere István 
Koos István 
Deli Ferenc 
Dragin Milovan 
Hugyik Dezső  
Marodić  Blagoje 
Gere István 
Vásárhelyi Imre 
Bartus Béla 
Száraz András 
Albe rt  Nándor 
Pálinkás Mihály 
Petkov Slavojka 
Miljevič  Mara 
Todorov Radivoj 
Boris Ferenc 
Kalmár Miklós 
Fendrik Lajos 
Polyák Vince 
Tót Ignác 
Kaszás Imre 
Bogdanović  Mara 
Kozić  Jelisaveta 
Lihtental Klára 
Apró Rudolf 
Bálint Katica 
Varga P. Katalin 
Rudié Margit 
Német Sándor 
Bubolyák István . 
Bicskei Ferenc 
Tót Mátyás 
Stankov Jožef 
Terzin Blagoje 
Sándor László 
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Popovié Aleksandar 
Tót József 
Kővágó György 
Turu István 
Batki Ferenc 
Pap József 
Sándor Gábor 
Zsoter Mária 
Bodó József 
Kelemen István 
Aulik Borbala 
Kovács Laszló 
Moholi Lajos 
Gvozđenović  David 
Jankai István 
Fodor Bélá 
Lukačević  Emil 
Opančaг  Dušanka 
Batki Mihály 
Molnár Csikós Mária 
Klenócki Laszló 
Fehér József 
Anitity Mihály 
Pecarski Zora 
Horvát Ferenc 
Pap Ferenc 
Baгtičevič  Erzsébet 
Horvát László 
Vidicki Marko 
Pisarev Stevan 
Márkus Sándor 
Lévai Mihály 
Klucsik Mátyás 
Rác Šzabá Mihály 
Apró István 
Horvát Ferenc 
Mucsi György 
Kazinci István 
Serfőző  István 
Ocskai László 
Mihajlović  Branko 
Rekecki József 
Fényszáгosi Ferenc 
Bollók Imre 
Udvardi Margit 
Gordos Jenő  
Molnár József 
Verba István 
Pisarev Sava 
Kovács István 
Ecsegi Klara 
Homolya Tibor 
Bodó Mária 
Spremo Mirjana 
Mucsi Nándor 

Kovács István 
Borsos József 
Trupac Janko 
Šašin Petar 
Mrđanov Slavko 
Zekovič  Bratislav 
Fehérvári Ferenc 
Samu Ilona 
Bíró Imre 
Bálind Maria 
Kalmár Margit 
Eszes Tibor 
Janocki Ede 
Černák János 
Kliska Đorde 
Tót István 
Horvát Mátyás 
Vitković  Slobodan 
Szabó Ferenc 
Bene József 
Farkas Katalin 
Henrih Béla 
Zsamboki Julianna 
Nagy Duda Ilona 
Homolya Ferenc 
Gyertyás István 
Mitrović  Mirjana 
Táborosi József 
Mészáros Miklós 
Berec Károly 
Lakatos Károly 
Dolezá г  Pál 
Horvát Margit 
Fodor László 
Apró István 
Kovács László 
Pendić  Stijepo 
Cvejić  Isidor 
Ujvári Károly 
Csonka Margit 
Marovié Ivan 
Rác Szabó Imre 
Vitković  Slobodan 
Matić  Ing: Sima 
Búгány Gábor 
Vukov Teodor 
Horvát Imre 
Csikós György 
Fodor Imre 
Fajka Matild 
Varga P Katalin 
Gulyás Antónia 
Maгinković  Klara 
Danyi Valéria 
Szűcs Zoltán 
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Č ikić  U гoš 
Subotić  Radomir 
Kovács Imre 
Horvát Margit 
Martalić  Ferenc 
Ördög László 
Hodik Sándor 
Rac Radoslav 
Bús István 
Kis Lajos 
Nagy Abonyi Klára 
Viszmeg István 
Vasas István 
Szabó József 
Kőműves József 
Szoresik János 
Gőblös József 
Molnár G. István 
Tublć  Gojko 
Velicki Živko 
Döme Rozália 
Popov Branko 
Keresztes József 
Avdalović  Miroslav 
Mócsár József 
Popov Stojanka 
Kis József 
Bővíz Gergely 
Simon Mária 
Lavicska Ferenc 
Verba István 
Sterbik Nándor 
Tót Horgosi László 
Borsos István 
Mészáros György 
Balog Ferenc 
Bene József 
Rác Boldizsár 
Boros Ing. Miklós 
Pósa Ernő  
Gombos Teréz 
Vasas István 
Aгsić  Đorde 
Fábián László 
Kovács Imre 
Tuгányi László 
Nagy Perge István 
Molnár László 
Takács Gábor 
Hegedűs Ilona 
Popovié Zagorka 
Bajtai Ferenc 
Veles László 
Lucin Ivan 
Takács Imre 



Varga Csordás Anna 
Molnáг  szipán Piroska 
Tót Zsuzsanna 
Trampa Boško 
Újházi Antal 
Moravcsik István 
Pisarev Stevan 
Apró József 
Jakšić  Žarko 
Halász Imre 
Tatar Munir 
Kanjuh Jakim 
Bilicki Miklós 
Turi János 
Škarija Alojz 
Táborosi József 
Alihodžić  sulejman 
Hodik István 
Urban Mihály 
Mačkaški Jelena 
Janković  Budimir 
Utasi Magdolna 
Barsi Béla 
sóti I гéna 
Trampa Boško 
stojković  Ismet 
Bakos Ferenc 
Homolya Ferenc 
Kamrás István 
Nagy Seregi Márta 
Balla Gizella 
Tót Katalin 
Szekeres Pétez 
Tót Eгzsébeft 
Heged űs Mihály 
Zeković  Mirjana 
sušnik Anton 
Koгica Glišo 
Peгoša Renato 
Bálint György 
Sertőző  Ferenc 
Gózó István 
Márkus Béla 
Milovanović  Ljubica 
Prestenjak Pavel 
Jakšić  Žarko 
Bukovč ić  Slobodan 
Bagi Albert  
Gyetvai Sándor 
Nagy Lajos 
Tiiinger András 
Turi István 
Varga Döme 
Nagy Erzsébet 
Trajber Miklós 

Vučković  Nada 
Fábián László 
Rác szabó Mihály 
Sándor László 
Teleki László 
Lucin Ivan 
Gojković  Vladimir 
Muhi József 
Törteli János 
Florjanč ič  stanislav 
Bobnar Albina 
Zagorac Miroslav 
Hrnjica Mehmed 
stanič  Ljubica 
Dades Milan 
Apró István 
seveг  Anton 
Varó Pétez 
Šitin Marin 
Popovié Torna 
Deli József 
Utasi Károly 
Škofic Tatjana 
Gombos Ilona 
Juhász Lгpád 
Kerovec Andrija 
Bakos József 
sóti Mihály 
Tót László 
Bala Júlia 
Bicskei Gizella 
Kovács Erzsébet 
Bene József 
Šepić  Franjo 
Matić  Pantelija 
Turai Terézia 
Frank József 
Huszák Vera 
stojič ić  Đordo 
Popovié Sava 
Szakál József 
Zebelnik Boris 
Novak  Ferenc 
Pisók László 
Senčar Franc 
Obiak József 
Zibeinik Janez 
Bilicki Károly 
Homolya János 
Nagy József 
Torma István 
Varga  András 
Kгižan Jelena 
Szabó Verona 
Balog Károly 

Nagy Duda Márta 
Mészáros Terézia 
Kalmáг  Miklós 
Nagy József 
Popov stojanka 
Kendur Đura 
Nagy Kálmán 
Losonc József 
Boгzaš Isidor 
Kajtačović  Mehmed 
Bene Mária 
Mészáros György 
Ljevaг  Jerko 
Kovács Verona 
Kevesdi István 
Matovinović  Antun 
Popov Branko 
Bodor Dénes 
stojov stejčo 
Bodor Géza 
Kis Jovák József 
Nedović  Veselinka 
Tót Ugyonka István 
Moravcsik István 
Novšak Ivanka 
Lénárd József 
Tót József 
Lakatos Károly 
Vučković  Nada 
Mucsi Iren 
Bollók Katalin 
Markovié Mirjana 
sekne Ivan 
Č irić  Miloš 
Bene István 
Avdalović  Mirjana 
Nagy Kálmán 
lenn József 
Dolenc Franc 
Mataruga Dušan 
Bene Aranka 
Besenyi Imre 
Lukanč ić  Anton 
Farkas Baráti László 
Balla Júlia 
Krivašić  smiljana 
Menyhárt Katalin 
Deák Ferenc 
Kőгösi József 
Pilisi Dénes 
Tót József 
Zerge Ferenc 
Nagy Márta 
Huszák Vilmos 
Bognár Zsiga 
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Döme János 
Farkas Mihály 
Kocsis Szürke Károly 
Molnár Miklós 
Sőregi Károly 
Pásztor Károly 
Nagy Németh Antal 
Rózsa Miklós 
Király György 
Vidjak Elizabeta 
Kostić  Ratomir 
Ecsegi Csaba 
Gyömrei Lajos 
Floгjanč ić  Marko 
Kormányos József 
Szekeres Imre 
Tót János 
Ábrahám Mihály 
Milošević  Todor 
Fodor Attila 
Szabó Imre 
Lengyel Ferenc 
Bene Nándor 
Hódi János 
Šoševska Ma гa 
Bene István 
Okгšlar Stane 
Naneski Stavre 
Stojanovski Dragica 
Csehók András 
Bálind János 
Gregus Tibor 
Tót D. Sándor 
Süvegi Zoltán 
Tasić  Božidar 
Subotin Jug 
MajtáП  János 
Janković  Vladislava 
MiliК iĆ  Slavka 
Ivanković  Milo 
Szabó József 
Fehérvári László 
Kopasz András 
Zec Miodrag 
Nikolić  Jelena 
Čaber Ejub 
Nikolić  Savojub 
Balla Károly 
Gračik Géza 
Csehók Gyula 
Zikov Kovica 
Borsodi Imre 
Batki Ferenc 
Beszedics Ferenc 
Prikidánovics György 

Dukai András 
Gere István 
Konc Jenő  
Poljaković  Lajos 
Tót Ignác 
Varga Polyák Béla 
Urbán Mátyás 
Utršjen Mijedin 
Prikidánovity Béla 
Plazinić  Slavko 
Kostić  Živojin 
Pásztor Mihály 
Kovács László 
Horvát Lajos 
Kecskés Ferenc 
Horvát György 
Szabó József 
Skolov Dušan 
Kozma János 
Mrvoljević  Ljubica 
Gere Péter 
Deák István 
Horvát Sándor 
Mikus Péter 
Šoševski Valče 
Csábi Imre 
Pečijareski Kino 
Lutviovski Ibraim 
Dema Hesat 
Horvát Lajos 
Serfőző  István 
Zerge Ferenc 
Đžekić  Dušan 
Bajtai Nándor 
Huzsvá г  Ilona 
Kalmár Mária 
Novák Ferenc 
Matuska József 
Cipó Imre 
Gere István 
Benkovič  Ištvan 
Fejszthamer Dezs ő  
Szolár László 
Nagy Károly 
Szép Ferenc 
Barsi-Perge Dr. Valéria 
Popov Pavle 
László Mátyás 
Novotni Etelka 
Lénáгt Sándor 
Cseh László 
Gyetvai Imre 
Harnus Csaba 
Fendrik Sándor 
Kovács József 
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Dukai Imre 
Ká гoly Imre 
Kopasz Ká гoly 
Szepesi András 
Tót Bagi József 
Bálint Imre 
Kis Fügedi Mihály 
Kovač ić  Stipo 
Molnár Anica 
Plazinić  Radoje 
Mészáros István 
Milošević  Stojan 
Borsos István 
Holló Lajos 
Gerzsán József 
Molnár István 
Zonić  Munib 
Ivanovski Ljubomir 
Tašković  Slavko 
Gombos János 
Kovács József 
Pocs István 
Vörös László 
Hamus Csaba 
Božinovski Mite 
Kralj Alojz 
Stojanovski Jovan 
Eftimovski Gligor 
Graca Emília 
Velez János 
Sedakov Aleksandar 
Gajšer Bogomir 
Pisóf Lászlб  
Fejes Ferenc 
Bošeski Kino 
Klauz István 
Balog János 
Andruskó János 
Terzin József 
Vučković  Olga 
Slavnić  Velimir 
Gere Péter 
Mataruga Marko 
Bálint Sándor 
Szarka Károly 
Apró József 
Holló Lajos 
Kalmár Pál 
Miletić  Kosara 
Fodor Mihály 
Kaján László 
Szabolcski Jenő  
Tót Ambrus 
Fényszá гosi József 
Kálmán Vilmos 



Rózsa Jenő  
Boros Ferenc 
Balda András 
Bózsó Imre 
Pesić  Vlastimir 
Bálint Gizella 
Horvát József 
Vinter Sándor 
Matić  Vladimir 
Bilicki Verona 
Bene Julianna 
Georgievski Mi гče 
Logar Olga 
Csefe Ferenc 
Kajmoli Vehbija 
Rac Đurdev Andelija 
Sabo Ljubica 
Eszes József 
Kálmán János 
Balázs György 
Károly Imre 
Kocsis Szürke Károly 
Szepesi András 
Károly Mihály 
Cezner Teodor 
Rúzsa Antal 
Majtán János 
Farkas Attila 
Petrov Lazar 
And гuskó István 
Nadoka Be rta 
Fajfar Majda 
Urbán Magdolna 
Bolidenić  Sadik 
Utasi Ferenc 
Ladőcki József 
Kolović  Milanka 
Szalaki Imre 
Horti Árpád 
Csordás István 
Döme Jenő  
Forgó József 
Acsai Károly 
Patócs József 
Đaković  Petar 
Bo гdoški Katarina 
Rác Szabó János 
Boros László 
Hajnrih Anikó 
Gubik Mária 
Hardi Janko 
Tót Géza 
Szóród Anna 
Boros Terézia 

Kálmán Rudolf 
Für János 
Aulik József 
Stojanovska Gordana 
Balanek Zoltán 
Olah István 
Pócs József 
Fehér József 
Huszák László 
Faragó Aranka 
Farkas Zoltán 
Ruseski Atanas 
Balázs György 
Gregus István 
Terzin Róbert 
Poskurič ić  Milan 
Somogyi Valéria.  
Bicskei László 
Pásztor Mihály 
Balog János 
Balog Károly 
Matuska József 
Nagy Némedi Antal 
Kálmán András 
Tót Horgosi István 
Varga Polyák Béla 
Guljas  Milan  
Kecsenovity Ferenc 
Lakatos Vince 
Fodor Károly 
Bugari Isni 
Gajšer Bogomir 
Zsiga Károly 
Kriska Terézia 
Bálint Péter 
Št гukelj Leon 
Csetvei József 
Molná г  Gábor Vince 
Fejes László 
Gregus Ferenc 
Juhász Miklós 
Fendrik Imre 
Márkus Béla 
Losonc Károly 
Šmit Emil 
Urbán Imre 
Huszák Béla 
Horvát Mihály 
Beder Gyöngyi 
Német Rozália 
Bodó Vince 
Varga Polyák Lajos 
Pásztor Júlia 
Gluščević  Vlada 

Tasić  Miroljub 
Prikidanović  György 
Bukvić  Dragoljub 
Ivošević  Milan 
Varny ű  Péter 
Gazsó András 
Rekecki József 
Neider Zsuzsanna 
Berényi Nándor 
Tomaš Ljubica 
Stamatoska Altona 
D г .Stajić  Svetislav 
Bicók János 
Homolya Gábo г  
Bogeski Metodija 
Kálmán Mária 
Eszes Anna 
Stanivuk Danica 
Döme János 
Gere István 
Farkas Mihály 
Šimon Lazar 
Molnár Miklós 
Kecskés István 
Kopasz András 
Nagy József 
Zagorac Miroslav 
Žitin Sebetin 
Szabó János 
Kopasz Péter 
Gostić  Dimšo 
Lajkó István 
Preradov Milorad 
Rafai László 
Kis Jovák András 
Vas Ferenc 
Suhajda András 
Gere Péter 
Gubina Mihály 
Vá гadi István 
Kocsicska Sándor 
Kazán János 
Sofrič  Brane 
Huszák Ferenc 
Báló Antal 
Babić  Sava 
Csetle László 
Mészáros Miklós 
Sušić  Petar 
Horvát József 
Katona Gábo г  
Jablonszki Jolán 
Tót Erzsébet 
Búrány Júlia 
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Nikolić  Jelena 
Szeles Mihály 
Kovács Kálmán 
Gergely Gyula 
Huszák Zoltán 
Hiгvát Rudolf 
Marušić  Janko 
Boros Imre 
Repecki István 
Szántó Károly 
Gajšer Bogomir 
Graovoc Dimitrije 
Marjanovíć  Nenad 
Višnjić  Joviša 
Pócs Ferenc 
Gombis Gábor 
Fehérvári László 
Mészáros László 
Szmadis József 
Radulac Birka 
Pantić  Radmila 
Piszár István 
Turi József 
Fendrik János 
Stefanović  Milan 
Bodo Vince 
Bata Malvin 
Újhelyi István 
Balog István 
Nikolić  Valerija 
Gulyás László 
Gordon Miklós 
Újhelyi Ferenc 
Deljaniv Šać ir 
Bátki Ervin 
Faragó Zoltán 
Szabó István 
Kemény Tibor 
Györe Erzsébet 
Juhász Miklós 
Bene Lajos 
Szarka Vince 
Fehér Ferenc 
Bú гány László 
Stoilkovski Miki 
Szarvák Tibor 
Tucakov Gospava 
Rudič  Nada 
Lihtental Ma rta 
Fáb гi István 
Lackó Imre 
Vá гadi Béla 
Rózsa Ferenc 

Barna Klára 
Halas István 
Kopasz Péter 
Gregus László 
Döme Tót Cs. Irén 
Horvát Judit 
László István 
Gombos Pecze Ilona 
Nagy István 
Ugri Péter 
Horvát Veronika 
Tót Bagi Erika 
Milić  Života 
Kecskés István 
Pet гás János 
Kovač  Slavice 
Bošnjački Ljubčo 
Č rčnik Jiže 
Mészáros István 
Sofić  Branko 
Belec László 
Máté Magdiléna 
Mura András 
Bitók József 
Horváth József 
Repecki István 
Tгajković  Mijodrag 
Rudics Ildikó 
Markovié Dragiša 
Belet István 
Kijevski Božida г  
Radovanović  Bobek 
Kőгösi Mária 
Bolvá гi István 
Filak Att ila 
Urbán Attila 
Torma József 
Ruzsa Antal 
Molnár Gábo г  Péter 
Rác Szabó Tibor 
Károly Sándor 
Kг izsán Gábor 
Ateljević  Ljiljana 
Váradi Lajos 
Kovács István 
Apró Vince 
Szabó András 
Horvát Katai Tibor 
Devity Árpád 
Deli József 
Urbán Attila 
Sándor László 
Tót Anna 

Gazsó Endre 
Katona Gábor 
Sándi г  Éva 
Gashi Halim 
Belet László 
Balog Eszter 
Harmat Jenő  
Nagy Márta 
Batki Mihály 
Dema Hesat 
Babié Sava 
Govrišek Cs. Brigitta 
Nikolić  Milorad 
Sačer Romanka 
Bózsó Sándor 
Hofner Pavel 
Petrov Divanis 
Bálint Valéria 
Milanković  Milos 
Simon Ferenc 
Skrinyar Tibor 
Dér János 
Horvát Nándor 
Kis Ferenc 
Hardi Janko 
Nagy Erzsébet 
Újhelyi Károly 
Đžihić  Behnidin 
Stojanovski Stevan 
Újhelyi András 
Muljković  Diavid 
Nagy Abonyi Endre 
Mičov Blagojčo 
Kis Vilmos 
Berta Béla 
Anitić  Mihalj 
Lakatos József 
Pénzes János 
Nagy Abonyi Nándor 
Farkas Baráti Mihály 
Pap Vince 
Vince Gábor 
Sándor Zoltán 
Suhadolnik Rozália 
Rábaközi Ká гoly 
Elek Dabis János 
Rudič  Ferenc 
Matykó Lajos 
Zsíros Ferenc 
Gulyás János 
Madaras László 
Deák Ferenc 
Marjanović  Zoran 
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Horvát Béla 
Király Teréz 
Baгkóci Róbert 
Farkas Baráti Mihály 
Kis István 
Vartus Erika 
Mi гković  Slobodan 
Vá гadi Lajos 
Bilicki Károly 
Aulik László 
Kosik Endre 
Mataruga Milorad 
Salbak Sándor 
Kovács Kálmán 
Pe г ić  Svetislav 
Kunsek Rudolf 
Szőгegi Árpád 
Horvát József 
Mucsi Péter 
Tanács Zoltán 
László Valéria 
Lamovšek Stone 
Nyerges Gábor 
Dremjetič  Mirko 
Csern ők Nándor 
Barna Regina 
Lengyel Zoltán 
Szoresik János 
Varga Polyák Lajos 
Anitič  Mihály 
Dukai Ibolya 
Branovački Budimir 
Szilágyi Erzsébet 
Nagy Némedi Péter 
Aulik Aranka 
Barna Márta 
Keceli M Erzsébet 
Rác Magdolna 
Stošić  Gaspava 
Huszák Albin 
Majtán János 
Kőгösi László 
Tót Sándor 
K гezsó Lajos 
Vilovski Stanimi г  
Szeles Gáspár 
Csordás István 
Nexhat Sutaj 
Kurtoli Emin 
Poznanović  Dragan 
Ozsvár Ferenc 
Habram György 

Báló Aranka 
Lakatos 13é1a 
Tót Ferenc 
Kis Bicskei László 
Cirok István 
Gábor László 
Bicskei László 
Faragó Zoltán 
Kozić  Svetlana 
Kaszás Kornél 
Molnár Csikós Nándor 
Mataruga Ljubomir 
Stanković  Dragan 
Petrov  Irma  
Stojkov Aleksandar 
Ba гkóci Róbert 
Burnat Tibor 
Péter Frigyes 
Vándlik István 
Nagy János 
Perenyi György 
Gömöri László 
Kaszás Károly 
Rúdić  Béla 
Deli József 
Kosik Endre 
Harmat Jenő  
Kálmán Rudolf 
Kajmoli Vehbija 
Kálmán Vilmos 
Tót Sándor 
Poljaković  Irma  
Kalocsai Zsuzsanna 
Kopasz István 
Radulov Miloš 
Aulik Tibor 
Boгč ić  Piroska 
Vas Anikó 
Rózsa Sándor 
Rudics Sándor 
Horvát Katai József 
Boldizsár László 
Kis Jovák László 
Simon Mihály 
Fodor Erzsébet 
Pap Ferenc 
Đžokić  Dušan 
Sándor Mihály 
Budžakoska D гagiča 
Hatala Jenő  
Valkovska Dragica 
Boros Tibor 

Gál Mihály 
Surányi Ferenc 
Győri Károly 
Torma József 
Molnár Mátyás 
Bene Béla 
Boros Ferenc 
Sakály László 
Sző lősi Ibolya 
Lengyel Zoltán 
Molnár Csikós Károly 
Dragovity Irén 
Ma гković  Dragan 
Győri Károly 
Bakalić  Đorde 
Klauz István 
Vuković  Mino 
Mezard Edvard 
Szloboda Géza 
Stojkov Aleksandar 
Šilár Józse 
Zadravac Maksimijan 
Tót István 
Keceli Mészáros István 
Bene Gabriella 
Matykó Lajos 
Tót László 
Kövesdi István 
Fodor Gábor 
Gömöri Lászlб  
Hangya József 
Sóti Ibolyka 
Huszák Etelka 
Rekecki Balázs 
Muškinja Radivoj 
Belec Magdolna 
Sós József 
Szloboda Katalin 
Györe Csaba 
Pásztor Rudolf 
Horvát Kátai Tibor 
Olajos Nándor 
Fényszárosi Ferenc 
Tót Katona Zoltán 
Csern ők Edit 
Sándor Géza 
Tošković  Slavko 
Šošeski Volče 
Hodaj Hasaf 
Ecsegi Csaba 
Györe Károly 
Smajlaga Safat 
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Delija Abaz 
Milošević  Todor 
Dobrovšak Brigita 
Strehovec Petar 
Mačkaški Radovan 
Samardžić  Gabriela 
Р 1асо  Faruk 
Naser Kastrati 
Farkas Baráti Erika 
Mustafa Hidajete 
Jovanović  Arsenija 
Arsim Ramadan 
Selmani Uko 
Ša1ja Melvude 
Maroš Bruno 
Bajtai lstván 
Stošić  Gospava 
Đ ikoli Ljuljeta 
Besim Seha 
Vujić  Smiljka 
Hašimi Isuf 
Milićević  Gradimir 
Vukić  Ana 
Avdarrahim Ša1ja 
Hoda Shkendija 
Srbinoska Vesna 
Fatmir Malić i 
Zindović  Milojka 
Pap Magdolna 
Kálmán Ра 1 
Törteli Ferenc 
Musa Hoxhoj 
Burevski Mile 
Stanišić  Milivoj 
Balihodžić  Eues 
Vukodin Jasminka 
Elez Zlata 
Kopić  Radislav 
Raičković  Milorad 
Mirković  Slobodan 
Szabó Péter 
Mujagić  Maid 
Milić  Aleksandar 
Jeremić  Radovanka 
Arsim Ramadani 
Poznanovi ć  Dragan 
Barsi Ilona 
Zekonja Staka 
Aulik Erzsábet 
Vranić  Darka 
Bozsonyi Sándor 
Tomić  Stojanka 

Ivanovski Ljubomir 
Ivošević  Milan 
Alojz Ropret 
Mujagić  Refik 
Szabados Magdolna 
E гics Ildikó 
Kodzin Besnik 
Isak Zać i г i 
Kocsis Szürke Mária 
Reshat Rexhepaj 
Za г ić  Marko 
Plaćo Vuiheva 
Tiro Mujo 
Hodadik Hedmi 
Ikić  Mirjana 
Birclin Ljubomir 
Musa Marinko 
Mačak Slobodanka 
Ejupi Redžep 
Vujić  Suzana 
Teletović  Šaban 
Šekula гac Koviljka 
Eldia Bešovi ć  
Kočović  Peno 
Malinov Jovan 
Kovač  Ljubica 
Ka гalić  Fatima 
Pilar Jernej 
Boros Anto 
Fris Zoltán 
Močnik Ivan 
Vuković  Predrag 
Simić  Dragoslav 
Milićević  Vera 
Szakál Mária 
Č iooja Zora 
Đokić  Dragica 
Joksimović  Greta 
Čalušid Mara 
Cakó Csaba 
Ockai László 
Kaszás György 
Belec Kornélia 
Horvát Róbert 
Kristanec Dejan 
Bajtai Friderika 
Huszák Ida 
Ćulafić  Radomir 
Sušić  Petar 
Szép Lídia 
Szeles Róbert 
Novák Rudolf 

Grebovec Bogdan 
Miloš Kozamernik 
Lamovšek Stane 
Uzošević  Aleksandar 
Stojanac Milivoj 
Orani Šefki 
Sulje Hasani 
Fodor Margit 
Gombos Ferenc 
Marka Hajrula 
Urošević  Milutin 
Bijelić  Vida 
Savić  Draga 
Kunkić  Kata 
Čolić  Mirsada 
Oiah Dezső  
Devaja Hajruta 
Kezunović  Višnja 

Gluščević  Blažo 
Šabanoj Sadik 
Ć ibo Šamija 
Sándor Géza 
Alin Bošić  
Husagić  Tehvide 
Šolja Gazmend 
Sadik Hodaj 
Skende г  Lajč i 
Szeles Róbert 
Aulik Gábor 
Konc Csaba 
Bagi Géza 
Hatala Jen ő  
Harmat Szilvia 
Galić  Jelka 
Fatmir D гaguša 
Barac Radomir 
Đukarić  Milica 
Geškoska Božana 
Jovanović  Vitomir 
Januskó András 
Mihalička István 
Pap Ferenc 
Danyi István 
Dávid Jenő  
Tomić  Rajko 
Puskás Melinda 
Delija Ismet 
Farkas Endre 
Maksimović  Rajko 
Sekulić  Živko 
Cvijanović  Nada 
Szabó József 
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Tót Antal 	 Bo гdoški Milovan 	Eszes Róbert 
Blahó Zsolt 	 Szarka Károly 	 Rúzsa Imre 
Bagi Róbert 	 Mészáros Zoltán 	Annus Szilveszter 
Andruskó József 	Zabos István 	 Kaszás Kálmán 
Zsíros Károly 	 Balog Károly 	 Major István 
Huszák Bojana 	 Bodó István 	 Guzina Vesna 
Gluščević  Vesna 	Cvijanović  Nada 	Lakatos László 
Lavicska Zoltán 	Vuković  Milivoj 	Gin e Andrea 
Urban Csaba 	 Mihalicskó József 	Szűcs Róbert 
Kocsis Zsuzsanna 	Sós József 	 Faragó Andelka 
Kőгösi Erzsébet 	Mi гković  Valerija 	Belec Róbert 
Blahó Zsolt 	 Sebestyén Zsolt 	Nagy Zoltán 
Stojanovski Andel 	Domonkos Brigitta 	Német József 
Cvijanović  Nebojša 	Bús Ibolya 	 Rác. Szabó István 
Popovié Predrag 	Bollók György 	 Horvát Gábor 
Šašin Jovan 	 Sгa гka Adam 	 Lakatos Zoltán 
Zsiga Attila 	 Rábaközi Károly 	Tilinger Csaba 
Bővíz Antal 	 Baranyi István 	 Baranyi Elemér 
Belec István 	 Baranyi György 	Bosnyák Mihály 
Ugruov. Dušan 	 Csuzdi András 	 Devecseri Ferenc 
Došić  Jovan 	 Kovács P. Károly 	Zsito József 
Batki András 	 Juhász Árpád 	 Szecsei György 
Tomié Miloš 	 Körtvélyesi Ferenc 	Popov Branka 
Kaszás Péter 	 Vaslavik Jovan 	Kojić  Radovan 
Horvát Károly 	 Balla Sándor 	 Barlog Róbert 
Bulatović  Branislav 	Berényi Anasztázia 	Gyuresik Attila 
Tö гteli Győző 	 Zlatković  Vladimir 	Almir Alihadžića 
Popovié Slobodan 	Dani György 	 Stefanovi ć  Milica 
Pe гović  Bojana 	Be rta Károly 	 Olaj Csaba 
Szekeres Géza 	 Lakovié Bogdan 	Donavski Branka 
Gorgieva Erika 	 Gorgievski Biagoja 	Šoševska Mara 
Šigud Sećko 
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ИЛУСТРАЦИЈЕ  

Ynuc Акционарског  друштва  Шпицер  и  Зингер  у  регис - 

тар  тирми  суботмчког  Краљ  евског  судбеног  стола  

Ynuc y регистар  Фмрми  Акционарског  друштва  Вартуш  

Алајош  и  Другови  

Млин  на  ваљ  ке  Акционарског  друштва  Шпицер  и  Эин - 

rep ia сеннанској  раэгледници  око  1890. године  

СенАански  кеј  иэме bу  два  светска  para. Y првом  пла - 

ну  хотел  А  мерика , у  другом  плану  Шпицеров  наслед - 

ник  — парни  мпин  Хеслера  

Пресек  главне  эграде  парног  млина  у  Горњем  брегу  

иэ  1940. године . Ондашњи  власници  млин a C)f били  

Миклош  Лен ffел  и  Kapon» Месарош . 

Члаиови  првог  Р  адничког  савета  и  Управног  одбора  

Житопромета  

Изглед  сеннанског  кеја  шеэдесетих  година  овог  века  

Иэглед  Сенте  1959. године  ( слика  начињена  са  врха  

силоса  у  иэградњи ). Ha раскршну  улица  Београдске  

и  Шаидора  Пететија  касније  ii  подигиута  бенэинска  

станица  

Сусрет  векова . Y Адахатару  ii  још  1958. године  ста -  

јала  ветрењача  Ференца  Мадара  

Тече  иэградња  млина  на  локацији  Житопромета  nb- 

pe д  желеэничке  станице . 	П  роиэводња  he почети  

1971. године  

1959. године  в  eh ce диже  машмнска  куна  на  врху  

силоса  на  локацији  код  кeja 

Долаэени  са  запада  у  Сенту  ueh 1971. године  ви - 

димо  ову  панораму  
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