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BEVEZETŐ  

Az idén van I00 éve. hogy Zcntán bevezették a ' illan világítást. 
Ritkán adódik, hogy egy 100 éve tö пΡ ćnt nevezetes esemény kapcsán elkészül-

het a történet monográfiája is. Külön öröm számomra, hogy Zenta város múltjából 
olyan eseményt dolgozhattam fel_ melyet az idén a l0o éves jubileumi koszorú ba-
bérjai fonhatják köriil. 

1895 szeptemberében  I.  Ferenc József osztrák császár ćs magyar király 
Zentára látogatott, hogy megszemlélje a város környékén tartott hadgyakorlatot. 

Ebből az alkalomból döntött úgy Zenta város Képvisel ő-testülete. hogy a ki-
rálylátogatást két maradandó alkotással őrizze meg a város. Az egyik az utcák asz-
faltozása. a másik pedig a villanvvilágítás bevezetése volt. 

Zenta városa ezzel els őként kapta meg a villamvilágítást az akkori Bács-
Bodrog vármegyében, megel őzve ezzel Szabadkát. Zombort és Újvidéket. 

Mivel 100 évvel ezel őtt az elektromos áramot csaknem teljes egészében vilá-
gításra hasunálták. fontosnak tartom. hogy az olvasóközönség megismerje a villamwi-
lágítás előtti világítási módszereket. melyeket Zenta városában is alkalmaztak - gon-
dolok itt fő leg . a köz-. illetve utcai világításra. 

Az ókortól napjainkig az emberiség technikai vívmányai közül talán a legna-
gyobb az elektromos áram felfedezése. illetve gyakorlati hasznosítása. A kerék melleit 
az elektromos áram használata lendítette legjobban ćs leggyorsabban el őre a tudo-
mám" és a technika fejl ődćsć t.' 

Tari Lúszló 
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A világítás rövid törtéaete 

Az ember már a t űr megismerése óta arra törekedett, hogy napnyugta után. a 
sötétedés beálltával valamiféle módon világosságot és meleget teremtsen maga körül. 
illetve szűk körnvezetében. 

Az embernek ez a törekvése valójában a nappali id őszak meghosszabbítására 
tett kísérlete volt, hogy tovább folytathassa a létéhez szükséges tevékenységet. 

Valószínű , bogy a tűzgyújtás megismerése után az ember már jól és hosszam 
égő  anyagok segítségével világított, ha erre módja és lehetősége nyílott. 

A régi egyiptomiak és rómaiak mécseseket hasriáltak. a IV. században pedig 
már ismerték a viaszgyertyát is. A faggyúgyertya a Xll. században jött használatba. a 
sztearingyertyát az 1830-as években. a parafingyertyát pedig 1850-ben találták fel. 

A lámpa fogalma a gáz- és v и 1la іly\alágílás előtt egvértehn ű  volt: világításra 
szolgáló folyadékot tartalmazó edény. Eredete az emberi m űveltség homályos múltjá-
ban vész el. Az ókori népek agyagból. esetleg fémb ő l készítették. Leggyakoribb volt a 
félgömb alakú lámpa. a vízszintes fels ő  lapjának körepén lev ő  kis. kerek nvíláson át 
töltötték bile a világító folyadékot, az olajat. A fels ő  lap szélén egy kis csapot 
hagytak a kanóc sz'ámára. A kézilámpáknak egy. a fémlámpáknak gyakran három 
kis fidok volt, melyiknél fogva vékony láncokkal karos állvám°ra (lampadarium, 
candelaber) felfüggesztették. A görögök által kialakított formát a rómaiak úgy fejlesz-
tették tovább, hogy a fekv ő  lapot és a fület alakos ćs ékítménves dombormíiekkcl 
díszítették, s két, három, s őt néha tizenkét csappal látták el. 

Ez az ókorban dívó forma mindaddig megmaradt, míg a világító szerkezet ćs 
a kanóc minőségének a javítása és íijabb világító anyagok felfcdez ćse ezt át nini 
alakította. 

A 	pctrólcumyilágítást 	1859 óta 	ismerik, amióta 	Drake 	az amerikai 
Pennsylvania állambeli Titusville mellett petróleum-. azaz kőolajforrásra bukkant. 

A XIX. sz. e tekintetben olyan rohamos fejl ődést diktált. hogy alig volt id ő  a 
megfelelő  lámpaforma kialakítására. A XIX .sz. második felében a k őolaj volt a leg-
elterjedtebb világító anyag: a lámpáknak, melyekben k őolajat égettek. rendszerint Fára 

alakjuk volt. e vázában rejtették el az olajat tartó edémt. melynek fels ő  részébő l 
emelkedik ki a kanócta гІó, ezen pedig erny ő  vagy üveggömb nyugodott. 

Az utcai világítást közbiztonsági okokból a XVI. sz мdba п  hozták divatba. 
Párizsban a _lakók kötelesek voltak ablakaikat kivilágítani, az els ő  utcai lámpákat 
csak később. 1»8-tól állítottak fel fagerendákra. Ezt a példát kés őbb London. Berlin. 
Amszterdam és a többi nagyvárosok is követték. 

A gázzal való világítás gondolatára el őször az angol lord Dundonal jött rá 
1786-ban. A kokszgyártásra szolgáló kályháiban képz ődő  gázt vezette h ű tő rendszeren 
át, és az így mert gázzal világított. Hosszas kísérletek után. 1814-ben London. 1817-
ben pedig Párizs kapott utcai gázvilágítást, de mindkett ő jüket megel őzte a némctor-
szági Freiburg. melynek egy részét már 1811-ben gázzal világították. 

A villanyáram utcai világításra való hasznosítását Pavel Jablocskov orosz 
cicktrotechnikus mutatta be 1876-ban Párizsban az elektromos gyertával (m űködćsc 



hasonló az ívlámpáéhoz, melyet a párizsi Br ćguet-cég mííhelyćben és laboratóriumá-
ban szerkesztett meg). 

Kezdték erre a célra felhasználni az acetilént 1894-ben. de a villa нyvilágítás 
elsőbbségét már nem tudta kérdésessé tenni. 

Itt kell megemlíteni több olvas  mull  szízadi kiváló magyar tudóst is. akik 
zsenialitásukkal sokban hozzáján і ltak az cicktromossággal foglalkozó tudomás}'ok 
fej lődéséhez. 

Jedlik Ányos magyar Czikusnak két nagy felfedezést köszönhetünk a villa-
mosság terén: az elektromagnetikus rotációkét és a dinamógép el ét. Sajnos Jedlik 
Ányos egeik felfedezését sem publikálta. pedig már jóval Siemens el őtt rájött a di-
namógép m űködési eivére ćs szerkesztésének gondolatára. Így Siemenset tartják a 
dinamógép (generátor) felfedez ő jének. aki tíz_ évvel Jcdlik Ányos után, 1867-ben készí-
tette el ezt a korszakalkotó eszközt. 

Zipernovszky Károly elektrotechnikus a Ganz.-gyár mérnökcké іt hozta létre az 
első  egyen- és váltóáramú dinamógépet (ge пerátort) a múlt században Magvarorsz<ágon. 

Zipernovszk}. Déri és Bláthy érdeme. hogy a transzformátorok párhuzwnos 
kapcsolásával az áramelosztás gazdaságos rendszerét el őször az 1885. évi budapesti 
országos kiállításon gyakorlatilag bemutatták. Róluk kapta nevét a Zipernovszkv - D ć -
ri - Blá 1'у-féle transzformátor. 

A régi világító eszközök közül ma már gyakorlatilag csak a gyemát hasz-
náljuk. mely azonban inkább alkalmi, illetve hangulatvilágításra szolgál. 

A közvilágítás 18.5.5-1895-ig 

A közvilágítás bevezct ćsérő l Zenta város közgyű lése 1855. december 8-án 
döntött a es. k. járásfőnökség óhajára. 

Zenta Város Közgy ű léseinek Jegyzőkönyve errő l az említésre méltó esemém•-
ről 656. számú tárgv alatt a következ őket rögzítette: „Ugyan is elnökl ő  város bírája . 
előadja, hogy szinte a cs.k. járásfőnökség által a yárosházím, valamint néhány a sá-
ros piaczi főbb helvcire világító lámpák felállítására felszólítva - szegeden városi 
jegyző  Szávai Pál Úr által tíz lámpát. ugyan arra a mintára mint a szegedi Bécs-
ből hozatott lámpák már is i ćteznek -el ő leges tudakozódás és alkut tetetett. és az_ 
ottani bádogos, il уetén egy lámpáért mely szeged városa által 28 Ft -égy hozatott 20 
Ft pengőt kíván, kéri tehát jelen képviseleti g уiílést eziránti jóváhagyás, nem ktilön-
ben a helyek kijelölését. 

Jelen képviseleti gvбlés tárgybani lámpák felállítását helyesnek és szükséges-
nek találván, a helyek iránt következ őkép állapodott meg: ti.  a város ház melletti is-
kola sarkán lenne egy, a városház jelenleg cs.k. Járásf őnöki hivatal kapuján 2-ik, az 
új város ház utcza szeglct ćn 3-ik. Parochia sarkán 4-ik, Zubari Pál házian 5-ik. 
spiczer Salamon házán 6-ik, S.éta tér közepén 7-ik Gyógyszertár házon 8. és e sze-
rint 8-at vél a község gy ű lés készíteni." 
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A kissé zavarosan megfogalmazott bejegvzés tuhjdonképpeni éhelme az lehet. 
bogy° városunk elnökl ő  bírája a cs.k. járásfőnökség felszólítására tíz lámpát rendelt 
egy szegedi bádogostól. amelyeket az ott már elhelyezett lámpák mintájá га  készít el 
a mester, méghozzá a Bécsb ő l hozatottak 28 forinton darabonkénti áránál olcsóbban. 
mindössze 20 Pengő  forintért. 

Természetesen akkor még közvilágításra olajlámpákat hasz.. ііáltak, és k mpa-
gyújtókat alkalmaztak ćyi 12 forint díj ellenében. 

186 novemberében már 12-re szaporodott a lámpák sz''íma. A városi tanács-
ban elnöklő  bíró a vitágításhoz szükséges olajmennviséget a Vuits-testvérek, Márkus 
Fischer és Weisz_ Salamon keresked őktő l kívánta megvásárolni az árajánht megtéte-
le után. 

Az olajjal való világítás nem lehetett valami tökéletes, mert 1861 októberében 
Majoros István főbíró javasolja. hogy az eddig használatos olajvilágítás helyett 
,.photogén'' gázvilágítást alkalmazzanak, minthogy az sokkal olcsóbb. ćs nem annvira 
pazаuolћatб . A városi tanács .jóváhagyja a javaslatot. ćs megbízzák a főbírót hogy a 
világító mécsek és a gáz áráról készítsen a tanács szómára kimutatást. Egy hét 
múlva a főbíró átadja az ajánlatot. melyet a városi tanács az olajvilágításnál célsze-
rűbbnek talál. és a főbíró megbízóst kap  a  fotogén lámpák beszerzésére. 

A petróleum felfedezése után hasznosítása vidékünkön is elterjedt. 1866 de-
cemberében Branovacski Bazil kap megbízatást a lámpák tartályainak átalakítására. 
illetve í►j petróleumlámpák felállítására évi 21 Ft 40 krajcárén lámpánként. 

1867-ben már 100 utcai lámpa segíti a sötétben botorkálókat. A városi tanács 
ülésén szóvá teszik. hogy a lámpaoszlopok vékonyak és alacsonyak. Megbízzák a vá-
rosi mérnököt. hogy vizsgálja meg az oszlopokat. és cseréltesse ki a korhadtakat. 

A következő  évben Branovacski Bazil egy Grünfeld nev ű  vállalkozó útján 
tesz árajánlatot a városi tanácsnak lámpánként 1 5  Ft 90 krajcáros áron. azaz a 100 
lámpa után 1 590 Ft-ért. Emellett Branovacski még 20 í ►j lámpát is készített a saját 
költségén. és biztosítja a várost, hogy ezentúl is jó min őségű  petróleumot fog égetni 
a lámpákban. 

Ennek ellenére rбg ez évben panaszt tesznek a világításra. Kifogásolják, hogy 
több lámpa_ szómszerint 14 nem ég. főként a régi, átalakított olajlámpák hibásodnak meg. 

Több városi képviselő  is szóvá teszi. hogy a világítással megbízott vállalkozói 
szerződést ki kellene egészíteni. Minthogy a naptár szerinti holdtöltekor a bérl őnek 
jogában állt nem világítani, a képvisel ők úgy módosítják a szerz ődést. hogy a jöv ő-
beni bérl ő  köteles világítást adni holdtöltekor is, ha az id ő  bórí►s. Ezzel kapcsolatban 
Mihálkovitch István képvisel ő  benyújtja a világítási órák tervezetét. melyet a közgy ű -
lés elfogad. illetve megbízzák az elöljáróságot a jöv ő  évre szóló árlejtés lebomolítá-
sával. 
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A városi közgyíílés 1895. június 19-én kelt 386. számú hatá-
rozata a villanyvilágítás bevezetésér ő l 



1869 decemberében a világítás ügyében létrehozott bizottság javasolja a viki-
gítás időtartamának alábbi módosítását: 

Január 
február 

hónapban 161 
133 

óra 
" 

helyett 206 
170 

órát, 
" 

március 116 " 138 
április 97 " 113 
május 69 " 79 
június 61 " 73 " 
július 61 77 
augusztus 57 78 
szeptember 84 108 
október 106 " 135 
november 134 " 179 
december 161 " 214 
világítsanak a lámpák, vagyis egész éven át 1240 óra helyett 1573 órát, ami 

333 többletóra világítást jelent. 
1870 márciusában a világítással kapcsolatban bírósági per is folyik. Ugyanez 

év decemberében büntetést szabnak ki a világítási kötelezettség teljesítése miatt, 
ugyanakkor megbízzák az elöljáróságot, hogy a lámpagyújtók mulasztásából ered ő  
büntetést enyhítsék. 

1873-ban ismét felvetődik a gázzal való világítás gondolata. A városi közgy ű-
lésen elnökl ő  bíró sajnálattal jelenti ki, hogy képvisel ő  urak nagyobb számban nem 
jelentek meg, pedig fontos tárgyat terjesztene el ő . Tudniillik Pestről egy nagykereske-
dő  a gázvilágítás iránti ajánlatot küldött, ami napi 10 óra világítási átlagot véve 
alapul egy évre lámpánként 21 Ft-ot tenne ki. ha a város legalább 100 lámpára köt 
vele szerződést. A bővebb felvilágosítás végett a városi el őjáróság megbízást kap a 
kapcsolatfelvételre az illet ő  nagykeresked ővel. 

Úgy látszik, hogy a  g  ; і kigits ügyében más irányban is tö гtént tapogatózás. 
A városi tanács által kiküldött megbízottak beszámoltak, hogy Szegeden már több 
éve van gázvilágítás, érintkezésbe léptek a vállalkozóval, de a lumpá гΡikénti két és fél 
forintos árról már nini alkudoztak, mivel id őközben más, olcsóbb ajánlat is érkezett. 

1875-ben bizottság alakult az utcai lámpák szabályszer ű  elhelyezésére, mely-
nek tagjait közfelkiáltással választották meg. Az elnökl ő  ajánlata alapján Zettin Ig-
nác, Kalmár József:  Biliczki Menyhért, Czeizner Ferenc, Branovacski Vazul képvisel ők 
és Stehrenberg Ernő  mérnök kerültek a bizottságba. Erre azért volt szükség, hogy a 
város fő  közlekedési útvonalai és terei a megfelel ő  módon ki legyenek világítva. 
Ugyanakkor meghatározták, hogy az utcai lámpák száma legfeljebb 100 lehet. 

Úgy látszik, ez mégsem volt elegend ő  a gyarapodó és fejl ődő  város számára ;  
mert a bizottság 1877-ben egy terepszemle után arra a megállapításra jutott, hogy a 
meglévő  lámpák száma kevés, és azt 150-re kellene növelni. 

A szükséges lámpák el őállítására Maróczi József szegedi lámpakészít ő  mester 
tesz ajánlatot a várо~i- tanácsnak, amely hajlandó azt elfogadni, ha nem kerül többe, 
mint a meglevő  világítás -átlagul véve az utolsó 7 évet. 
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Az 1877. november 30-án megtartott közgy ű lésen a polgármester ismerteti az 
ajánlattevő  által készített gázlámpás és az addigi petróleumvilágítás közti különbsé-
get, mely szerint a gázlámpa 6 óráig, a petróleumlámpa pedig 6 és  1/4  óráig égett. 
A polgármester az utóbbit tartja célszer űbbnek felszerelni a városban annak ellené-
re, hogy a gázlámpa lángja szebben világít. 

A vidéki és a helyi árajánlatok közül az utóbbit fogadták cl, tekintettel a 
szllitási költségekre és a helybeli ipar támogatását szem el őtt tartva. 

1888 októberében Horovitz Lipót városi számvev ő  alapos felmérést, illetve ki-
mutatást készített a zentai közvilágításról. A városi közgy ű lés elé terjesztett jelentését 
és az erre vonatkozó határozatot érdemes kivonatosan ismertetni: 

„Tekintetes városi Tanács! Általános városunkban azon panasz, miszerint Zenta 
város utczi világítása más hason városokét meg sem közelíti és személyesen is volt 
alkalmam meggy őződni, miszerint a piacztéri úgynevezett »gázlámpák« igen sokszor 
megtagadják a szolgálatot, és a mellett. hogy a velük való bánásmód rendkívül ne-
héz és időt-rabló, - drágaságuk sem ajánlja annak további fenntartását. Az utcz<ik vi-
lágítása pedig oly gyarló, hogy azoknak fejtegetése felesleges. Ezen -tapasztalatok 
késztettek arra, hogy mint olyan, kinek e tekintetben adatok állnak rendelkezésére. 
egy áttekintő  táblázatot állítsak egybe, és a világítási ügy javítása és fokozatos fej-
lesztése iránt javaslatot tegyek. Számításom a következ ő : 1885., 1886. és 1887. évek-
ben világításra kiadat összesen 4124 Ft 48 kr. Ezen összegb ől a gázvilágitásra esik: 
1777 Ft 81 kr., petróleumvilágításra pedig 2346 Ft 67 kr., vagyis miután a világítás 
27 gáz- és 155 közönséges utczi lámpával eszközöltetik. egy-egy gázlámpa átlag 21 
Ft 95 kr., egy-egy petróleumlámpa átlag 5 Ft  031/2  kr.-ba kertit évente. Ha a 27 gáz-
lámpa helyett ugyanennyi közönséges használtatnék, úgy évente 456 Ft 67 kr. lenne 
megtakarítható. 

1. Javaslatom els ő  része tehát az, miszerint a 27 drb. gázlámpa világítása már 
folyó évi November hó. 1-vel szüntettessék be. és azok helyett 27 drb. petróleumk m-
pa használtassék, mi által a folyó év két utolsó hónapjában 208 Ft. megtakarítva 
lesz. Ezen összeg pedig a lámpák szaporítására fordíttassék, és pedig akként, hogy az 
új lámpák köztil 6 drb. a piacz-téren, a többi pedig szükséghez képest az utczákban 
lesz elhelyezend ő . A 208 Ft-ból kifizetend ő :  18  drb. új lámpa felszerelve á 7 Ft=126 
Ft; 18 drb. új lámpa felállításához karó 4 Ft/50 kr=81 Ft; kitesz összesen 207 Ft -ot; 
mi által az eddigi 182 drb. közlámpa már 1889. évi január hó 1-én 200 darabra 
lesz emelve. (... ) 

Ha még hozz teszem hogy 1800 Ft el ő irányzat mellett 1890. évben a lám-
pák ismét 30 darabbal lesznek szaporíthatók, és még egy lámpagyújtó is felfogadha-
tó; tisztelettel kérem ezen javaslatom elfogadását. esetleg annak közgy ű lés elé terjesztését. 

Ezzel kapcsolatban felolvastatott a városi tanács 9484-ik számú el őterjesztése. 
mely elfogadtatván: 

Hatá Гoztatott: 
Minthogy a piacz körű t alkalmazasban lev ő  27 drb. gázolajlámpa világítása a 

mellett, hogy felette költséges, mert ezek helyett petróleummal 65 drb. vik gíttathat-
nék, - complicált sz ćrkezet ćnćl fogva csakis folytonos pusztulásnak van kitéve, ugya-
nezért hogy hasonló költség mellett a lámpák szaporítása is eszközöltethessék a 27 
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drb. gázolaj lámpa használata a készletben lev ő  gazolin elfogytával beszüntettetni és 
ezek helyett - felvett világítási költségnek megfelel őleg s тΡaporítandó mennyiségben 
petróleum égőre készült lámpák beszereztetni rendeltetnek akként, hogy jöv ő  1889. 
évi január 1-vel az_ utczai lámpák száma 65 darabbal szaporíttathassék. 

Egyben a tanács útján utasítandó leszen a számvev őség, hogy a jövő  évi lám-
pa világításra fölvett összeg 1890. évi költségvetésbe is el ő irányoztassék és ez által 
lehetővé tétessék, hogy 1890. évi január 1-vel az utczai lámpák száma ismét 30 da-
rabbal szapríttassék. 

Miről a városi tanács és általa a szánrvev őség útján a házipénztár kivonatilag 
értesítendő ." 

A Zenta és Vidéke c. helyi újság az 1890.11.23-i számában közli Gfrerer 
Miklós budapesti vállalkozó ajánlatát a gáz- vagy villanyvilágítás bevezetésének lehe-
tőségéről. A vállalkozó szerint ez nem kerül többe, mint a ma használatos nyomorú-
ságos petróleumvilágítás. A cikkíró felhívja a város közönségét, hogy támogassa az 
ajánlatot, mert Zenta vagy kés őn, vagy sohasem kerül olyan szerencsés helyzetbe, 
hogy ilyen olcsón világítást kapjon. 

Az ajánlat megvalósítására azonban nem került sor, bár Gfrerer Miklós ennek 
ellenére sokat tett vidékünk közcélú létesíUnénveinek létreho тΡásában. 

Egy másik helyi lapban 1891-ben rövid hír jelent meg arról, hogy Markovits 
Lajos fűrészgyári tulajdonosnak üz_lettá гsa lett Braun Vilmos gabonakeresked ő . A 
gyárban éjjel-nappal dolgoznak, minthogy villanу  ilágítással van ellátva. A gyár mel-
lett még vámmalom is működik, mely 8% vámért őröl. Ez az első  hír a villanyi ilá-
gításról Zentán. Valószín ű . hogy gazdaságossági és más szempontok vezérelték a tu-
lajdonost, hogy a gépek erejét áramtermelésre, illetve világításra is hasznosítsa a gyár 
területén. 

1893 júliusában a városi közgy ű lés előtt ismertetik a budapesti Siemens és 
Halske vállalat kérvényét. melyben a vállalat Zenta város köz- és magánvilágítását 
szeretné átalakítani elektromos világításra, illetve engedélyt és jogot kér az el őmun-
kálatokra. A városi Gazdászati Tanács 50, sz. határozatával javasolja. hogy a közgy ű -
lés fogadja el a cég ajánlatát, melynek értelmében a Siemens és Halske cég egy évi 
időtavamra jogot nyer minden kötelezettség nélkül, hogy megkapja az el őmunkálati 
engedélyt. illetve hogy Zenta város köz- és magánvilágítását átalakítsa elektromos ri-
lágításra, mely javaslatot a közgy ű lés el is fogadott. A tervek azonban most sem 
váltak valóra, és arról sincs hír, hogy az ismert és már akkor világhír ű  cég valóban 
hozzáfogott volna az el őmunkálatokhoz. 

A Zentai Közlöny ez év novemberében keser űen állapítja meg, hogy „a közel-
gő  milleneumi évfordulóra a város eddig semmit sem tett maradandó alkotás tár-
gyában.' 

A Zentai Közlöny 1894. április 1-i számában Novoszel János a zentai Gazda-
kör titkára a Tervezet a Milleneum helyi megünneplésére cikkében többek között 
említi, illetve sürgeti a közvilágítás rendezését a városban. 

A kedvezőtlen pénzügyi helyzet miatt azonban a világítás b ővítését is elha-
lasztották, csak a legsziikségesebb köz ilágítási kiadásokra volt pénz. 
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Az 1895. év végre áttörést hoz a villamosítás ügyében. A június 19-én tartott 
közgyvlésen a polgármester arról számol be, hogy Vukobrankovics es. és kir. udvari 
szállásmester Vál Antal es. k. századossal városunkba jött, és bejelentették, hogy 
I.Ferenc József császár és kirá}y szeptember 20-án és 21-én Zentára látogat a vidé-
künkön ta гtandó hadgyakorlat megszemlélése céljából. A polgármester szerint Ő felsé-
ge idejövetele nagy megtiszteltetés városunk számára, és javasolja, hogy a képvisel ő-
testület kebeléből bizottságot nevezzenek ki a foganatosítandó intézkedések megtéte-
lére. A bizottság tagjai az alábbi képvisel ők lettek: Szabó László. Mikosevits József, 
Matkovics József, dr. Huszágh Nándor, Vuits György, Vuits Vazul, dr. Spitzer Mór, 
Flesch József, Hevér Péter, Nikolics Milos, Sz űcs Lajos, Tóth Lajos, Nagy Abonyi 
László, Peczárszky György, dr. Malesevits István, Lukácsevits Ignácz, Kovács Mihály, 
Tóth Abonyi Antal, Rudics Farkas, Kikirics János, Ormos Kálmán, Szűcs Géza és 
Bán Lajos. 

A továbbiakban a közgy ű lés a 386. sz. határozattal kimondta, hogy a kirátylá-
togatás emlékét a város két maradandó alkotással örökítse meg, éspedig az állandó 
villamos közvilágítás bevezetésével és aszfaltjárdák készítésével. Továbbá a bizottság 
feladatául tűzték ki, hogy a tervek kivitelezése végett lépjen kapcsolatba a vállalko-
zókkal. 

A képviselő-testület megbízásából az illetékes bizottság rövidesen megtartotta 
az árlejtést. A felvett jegyz őkönyv szerint két ajánlat érkezett: az egyik Egger B. és 
Társai budapesti cégt ől, a másik Vartus Alajos és Társai helybeli cég részér ől. A 
képviselő-testület a július 9-i ülésen azonban egyiket sem fogadta el, mivel a pályá-
zat feltételei szerint a villanytelepnek a város telkén keli lennie, és 70 év múlva 
minden ká гtalanítás nélktil a város tulajdonába megy át. Ennek a feltételnek csak 
az Egger és Ts<a cég felelt meg, Vartus Alajos ugyanis a saját gyára területén kí-
vánta felállítani a villanytelepet. Ennélfogva a képvisel ő-testület utasította az illetékes 
bizottságot, hogy egyhetes határid ővel írjanak ki új pályázatot, melynek eredményét 
ismét a képvisel ő-testület határozz. majd meg. 

Az új pályázа tra a megszabott határid ő ig kellő  óvadék mellett három ajánlat 
érkezett be: az Egger B. és Tsa., Markovits ćs Társai, valamint a Vartus Alajos és 
Társai cégektő l. 

Az ajánlatok: 	Egger B. és Tsa.   10 005,60 Ft. 
Markovits és Tsa.   9 856,56 Ft. 

Vartus A. és Tsa. 	 10 402,84 Ft. 
A magán- áramfogyasztóknak - világításnál 	az egyes vállalkozók a 

következő  kedvezményt nyй jtják: 
Egger B. és Tsa.: alapdíjat nem kíván, árai a következ ők: 100 Watt-4 kr, 50 

Watt (16 gye гtya)-2 kr, 33 Watt (]0 gyertya)-1,32 kr. 
Markovits és Tsa.: alapdíjat nem kíván. árai a következ ők: 100 Watt- Э ,8 kr, 50 

Watt-1,9 kr, 33 Watt-1,25 kr. 
Vartus A. és Tsa.: 500 égési órán felüli árai a következ ők: 100 Watt-4 kr, 50 

Watt-2 kr, 33 Watt-1,33 kr. 
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A fenti árakból a magán- áramfogyasztók a következ ő  kedvezményekben ré-
szesülnek: 

Egger 	 Markovits 	 Vartus 
1000 óránál 15% 	 1000 óránál 5% 	1000 óránál 10% 
1500 " 	25% 	 1500 	8% 	 2000 " . 20% 2000 

35% 	 2000 	10% 	 3000 " 30% 
2500 " 	50% 	 2500 	12% 

A Markovits és Tsz cég utóajánlattal is élt, mely szerint a városi közvilágí-
tásnál évenként 1500 Ft-ot. a magánfogyasztók részére pedig 30%-os engedményt 
hajlandó adni. 

Az ügyben illetékes bizottság az ajánlatok tekintetében nem tett javaslatot a 
képviselő-testületnek, mivel csak a tényállásra volt kíváncsi, és a testületre bízta a 
pályázatok elbírálását. 

Ezután Vuits János városi képvisel ő  indítványozza, hogy a képvisel ő-testület 
ne bocsátkozzćk az ajánlatok tárgyalásába, mivel a villamos világítás bevezetése még 
elég korai, és ez által a várost nagyon megierhelnék, illetve az ajánlatok is drágák. 
és kilátás van rá, hogy évek múlva lényegesen olcsóbban lesz bevezethet ő . Javasolja. 
hogy Őfelsége ittléte alkalmával ideiglenes villan} ~-ilágítást állítsanak fel. 

Szarus Bertalan városi főügyész hivatalos állásából kifolyólag felhívja a kép-
viselő-testtelet figyelmét, hogy Vuits János képvisel ő  indítványa nem tárgyalható, mi-
vel a közgyű lési meghívó tárgysorozatában javaslata nem szerepel. mivel hogy abban 
csupán az újabban megtartott árlejt ćs eredményének a kérdése lett kit űzve. De te-
kintve azt. hogy a képvisel ő-testület már az 1895. évi 386 sz. közgy ű lési határozatá-
val a város járdáinak aszfaltozását és a jöv őben a villamos világítás alkalmaz<ás t 
elhatározta, illetve bizottságot állított fel a pályázat kiírására s еgvбb teendőkre. a 
kérdés nem az, hogy vezess ćk-e be vagy sem a villam у-ilágítást. 

Ezt követően többen is szóltak  a  tárgyhoz, és a vita után a polgármester el-
rendelte a név szerinti szavazást akképpen, hogy akik a villamos világításra beadott 
ajánlatok tárgyalását óhajtják, „igen"-nel, akik pedig Vuits János indítványát fogadják 
cl ..nem"-mel szavazzanak. 

„Igen"-nel szavaztak 28-an. „nem"-mel összesen 57-en. 
A szavazйѕ  után az elnökl ő  kihirdette a határozatot, mely szerint a villamos 

világítás tárgyában megtartott árlejt ćst nem hagvták jóvá, a vállalkozók által benyúj-
tott óvadékokat visszaadják, és az állandó villamos közvilágítás bevezetését városunk-
ba egyelőre elejtik. 

A Zentai Közlöny július 14-i számában „Játék aszóval - (komédia a villany-
fénnyel)" címen ismerteti a képvisel ő-testületi ülésen elhangzottakat. „A július 9-i 
keddi képviselő-testületi ülés több volt, mint komédia." Továbbá idézi Mester Lajost. 
aki elsőként szólalt fel a vitában, és Vartust ajánlotta a mérsékelt ár és a berende-
zést sz< l( ј tó Ganz-gyár miatt, amely név garancia a jó min őségre. 

A lap idézi Vuits Jánost is, kinek nem kell a villanyvilágítás, és amíg iskolá-
inkat elhanyagoljuk. s a szállási szül ők gyermekei istállóba járnak, nem megy bele 
ilyen vállalatba. Úgy véli, hogy a villamos lámpák se lesznek jobbak, mint a petróle-
umlámpák. és nem szeretné. hogy a várost 20-50 évre lekössék. Meggy őződése, hogy 
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10 év múlva fele áron kapjuk a villanyvilágítást. Indítványozza, hogy az egész kér-
dést vegyék le napirendr ő l. 

Mikosevits József szerint haladni kell, világítás nélkül nincs modern város. 
Számadatokkal igazolja, hogy ötvenéves kölcsönt véve fel egész világításunk az asz-
falttal együtt nem haladja meg az 5%os pótadót. A durva közbeszólásokra megjegy-
zi, hogy azoknak beszél, akik számolni tudnak, s a szót megélik. Abszurdumnak 
tartja, hogy a pályázatot elrendel ő  egy héttel korábbi határozatunk után most azt 
fontolgatjuk, hogy kell-e villamos világítás vagy sem. 

Szárits Bertalan is hivatkozik arra, hogy ha már kiírták a pályázatot a vil-
lanyvilágításra, akkor ne játsszunk a határozattal. Mellesleg az újság egy egész ol-
dalnyi terjedelmet szentelt a témának. 

Ezzel azonban korántsem zárult le a villamosítás körüli huzavona. Július 11-
én folytatódott a képvisel ő-testületi vita. A városi tanács 9017. sz. javaslatában utalt 
arra, hogy a képvisel ő-testület villamosítással kapcsolatos állásfoglalása sem félrema-
gyarázást, sem halasztást nem t ű r, ennélfogva javasolja, hogy a villamosításra beérke-
zett ajánlatok valamelyike a félreértésen alapult szabálytalan határozat egyidej ű  hatá-
lyon kívül helyezésével legyen elfogadva, s a vállalati szerz ődés jóváhagyására az 
ünnepi bizottság legyen felhatalmazva. 

Vuits János képvisel ő  úgy véli, hogy nincs szükség újabb határozatra. mivel 
erről már egyszer határoztak. Annál is inkább, minthogy a villamos világítás „igen 
drága, és nem a mai viszonyainkhoz való." Majd egy ívet n}aíit át a következő  tar-
talommal: „Kérünk név szerinti szavazást, hogy a városi tanács az elektromos világí-
tás behozatalát nem akarja. Küldje vissza a beérkezett ajánlatokat és a kérdésr ől a 
közgwlésnek legalább fél évig fi tegyen semmiféle el őterjesztést, illetve javasolja. 
hogy a király itt t дΡпózkodása alatt a F őtér elektromos megvilágításáról a tanács ja- 
vaslatot terjesszen el ő ." 

Ezt az előterjesztést II képvisel ő  alá is íja. 
A városi tanács el őző  javaslatát az ajánlatokkal kapcsolatban Szabó László 

képviselő  elfogadja ugyan, de módosítást javasol: hirdessenek új pályázatot azzal a 
határozott kitétellel. hogy akinek a legolcsóbb az ajánlata, az kapja meg a vállalko-
zást. Így ki van zárva a „sáp és gscft". 

Közben a polgármester jelenti, hogy a tanács abban állapodott meg, miszerint 
a július 9-i közgyű lés határozata törvém-ellenes volt, ugyanis Vuits János indítvám-át 
nem lett volna szabad szavaz га  tenni épp úgy, mint ma, mivel tö гуénvszerű leg 
nem volt 24  órával el őbb bejelentve. 

Mikosevits József képvisel ő  szűkkebl űséggel vádolja Vuitsékat és követ ő iket. 
kéri, hogy most mindjá гt döntsenek az ajánlatokról. Ekkor kisebb személyes inciden-
sek után Szabó László képvisel ő  új javaslatot tesz: a legolcsóbb ајánlatot fogadja el 
a közgyű lés, de azt is csak akkor. ha a jelenlegieknél olcsóbb lesz. 

A vita befejeztével a polgánmestcr kijelenti, hogy Vuits János indítványát nem 
bocsátja szavazás га . mivel az nem képezi a napirend tárgyát, majd ez нІán név sze-
rinti szavazást rendel el azzal, hogy akik a városi tanács javaslatát elfogadják „ige-
n"-nel. akik pedig a városi tanács javaslatát Szabó László módosításával fogadják el, 
„nem"-mel szavazzanak. 
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Az eredmény: 54 képvisel ő  szavazott „igennel" és 61 „nemmel" így Szabó 
László indítványa gy őzött 7 szavazattal. E szerint július 20-ig új pályázatot kell kiírni. 

Szabó László elfogadott módosító javaslatával az eddigi ajánlatokat elvetették. 
Az újabb árlejtést 8 napon belül meg kell tartani, és csak azokat az ajánlatokat kell 
figyelembe venni, amelyek csak a feltüntetett végösszeget ta пalmazzák, és a szám 
szerintileg olcsóbb ajánlat legyen elfogadva. A vállalati szerz ődések jóváhagvásával a 
kinevezett bizottságot bízzák meg azzal, hogy csak az eddigieknél olcsóbb ajánlato-
kat fogják figyelembe venni. 

A helyi sajtó ez alkalommal is nagy teret szentelt a vitának. A Zentai Hírlap 
júl. 14-i száma ezt írja: „Vuits János ismét a villanyvilágítás bevezetése ellen érvelt, 
és ismét a közköltségekkel rémítgetté a képvisel őket, de a polgármester most nem 
engedte napirendre t űzni az indítványát még Surányi Péter támogatására sem, aki 
erősen bizonygatta, hogy »minden zentai gyerek elneveti magát, ha a yillanvvihigí-
tást meglátja. mikor majd villog.<" 

A képviselő-testület július 20-i ülésén tovább folytatódott a vita a villanyvilá-
gítás bevezetésér ő l. Vuits János kéri, hogy az általa el ő terjesztett ćs napirendrő l le-
vett. 34. sz. indítványáról a villanyvilágításra megtartott árlejtés eredményének el ő ter-
jesztése során ismét név szerint siavazzanak. Sr аbó László képvisel ő  indítványozza. 
hogy a fent említett tárgy a megtartott árlejtéssel együttesen kerüljön tárgyalás alá, 
és így szülessen döntés róla. A javaslatot mindenki megelégedéssel vette tudomásul, 
és a képvisel ők elfogadták, hogy a két tárgyat egwttesen tárgyalják. 

Ezután Vuits János ismét el őadja már ismert éneit a villamos világítás el-
len, és I. Ferenc József látogatásának idejére csak ideiglenes világítást javasol. Szabó 
László emlékezteti a képvisel őket, hogy e tárgvban f. év júl. 11- ćn a közgy ű lés 498. 
sz. határozatával már döntés sztiletett. a kinevezett bizottság végrehajtási jogát már 
gyakorolta, javasolja, hogy az indítványt vegyék le napirendr ő l. Szárics Bertalan vá-
rosi főügyész hivatalos állásából kifohólag kijelenti, hogy nemcsak egy már megho-
zott közgyű lési határozattal áli szemben a képvisel ő-testület, hanem az abból folyó 
ténybő l is, így az indítványnak nincs helye. 

Ezután többen is szóltak a tárgyhoz, majd az elnökl ő  polgármester berekesz-
tette a vitát. Ekkor Vuits János és még 14 képvisel őtársa ívet ad át a név szerinti 
szavazzás kérelmével. A polgármester elrendeli a név szerinti szavazást miszerint, 
akik Szabó László indítványát elfogadják, „igen"-nel, akik pedig Vuits Jánosét fogad-
ják el, „nem"-mcl sza' azjanak. 

„Igen"-nel szavaztak a következ ő  képvisel ők: dr.Huszágh Nándor, Auspitz 
Zsigmond. Braun Vilmos, Mikosevits József, Brichta Mór, Fischer Miksa, Vartus Kár-
oly, Szilvási Pál, dr. Beleszki Miklós. Mester Lajos, Bergel Antal. Homai János. 
Hirscheuhauzer József, Hirscheuhauzer Manó. Bergel Mór, Braun Izsó. Burán" Jen ő . 
Burány Illés. Viberély Dénes, Zsarkó József Braun Soma, Bergcl Lajos. Breszlauer 
Mór. Bergel Ferencz. Bergcl Mór, Cziráki Zsigmond, Deutsch Lajos. Eszes Mihály, 
Flesch József, Goldstein Dávid, dr.Huszágh Nándor. Kalmár M. fels őhegvi. Kalmár Si-
mon. Kikirics János. Klenóc тki Pál. Kóhn Ignácz.. Kóhn László, Kovácsevits József. 
Kenyeres István, Lantos Ferencz, Matykó Menyhért. Nagy János Ragyogó, Mucsi 
Men"hért. Rieger Ignácz, Sik Frigyes, dr.Spitzer Mór, Szabó László. Sz űcs Lajos. Tóth 
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Lajos, Tóth József Szuszgó. Temesvári Sándor, K őrös Flórián. Bán Lajos, Rezsnv Au-
rél, Buday Dezs ő , Kiss Simon, Lukácsevits István, Dudás Lajos, Ormos Kálmán. 
Sz~árits Bertalan, Peczárszky György, Czabaf ~ János, Branovacski Ignácz, Guelminó 
Alajos, Branovacsky János, Jedlicska István, Koncz Gvörgy, dr.Révay János, dr. 
Glüeksthal Adolf, dr. Lendvay Mór. Szekfű  Ferencz, Bergel Gyula, Jankovits József, 
Boros János, Rudics Gergely, -összesen 75 közgyűlési tag, 

„nem"-mel szavaztak: Rudics Farkas, Vuits Vazul, Kadván Péter, Lengyel Dá-
vid János, Branovacski Milos, Vuits Iszó, Lálity Vélykó, Boros István, Kalmár istván, 
Staity Tamás, Szerezla István, Deutsch Illés, Preradov Sztévó, Kalmár János, Be rta 
Pál, Branovacski Tanaszia, Butora István, Biró János, Dudás Menvhéri, Döme Péter, 
Füleki József, Fügedi Sándor, Halász János, Homolya József, Huszák Mihály. Homolya 
János, Huszíik Antal, Kovács Mihály. Kecskés János Gubik, Kecskeméti István, Keczeli 
M. Antal ifј . Kecskés Péter Nedaj, Katona Gergely. Kopasz M. Mihály, Nagy Abonyi 
László. Nagy Abonyi Jakab, Pető  András. Ruzsa Lukács, Surányi Péter, Szoresik Pál, 
Tichv Rezső , Tichy Lukács, Tóth Antal Abonyi. Tripolszki .Illés, Viszmeg Mihály. 
Forgács Antal összesen 54 közgy ű lési tag. A polgármester kimondja a határozatot. 
hogy Vuits János indítványát a közgy űlés nem fogadta el. 

Ezután ismertették a közgy ű léssel, hogy az ünnepséget szervez ő  bizottság f. év 
július 19-én kelt 12. sz. határozata alapján a villamos világítás bevezetésének kap-
csán beérkezett záp ajánlatokat harmadízben is megvitatták. Két ajánlat érkezett. 
Markovits Lajos és Tsz 9235 Ft-os ajánlata. - Vartus Alajos és Tsz cég részér ő l pe-
dig 9120 Ft évi díj mellett a közvilágításra és a városháza világítására vonatkozó 
ajánlat. A bizottság az ajánlatok közül Vartus Alajos és Társai cég 115 Ft-al ol-
csóbb ajánlatát részesíti el őnyben, s a képvisel ő-testület 498/895.sz. határozatával el-
fogadta, és utasítást adott a szerz ődés megkötésére. 

Az ajánlat szó szerint a következ ő : 
„1. Alulírott ezennel kötelez őleg kijelentem. hogy a villai ilágítás tárgyában 

kibocsájtott feltételeket ismerem, azokat magamra néz уe kötelezőnek elfogadom s az 
abban biztosított jogokon túl más jogot nem igénvlek. 

A villanyvilágítási telepet saját telkemen állítom fel, azonban az e czélra 
szükséges telket a telekkönyvben bejegveztetem s arra a város kívánsága szerint tu-
lajdoni szolgalmi jogot, vagy bárm е Íу  biztosítási módot engedélyezek. 

A magánosok magán használására az alapdíj 100 Watt 4 kr, 50 Watt 2 kr, 
33 Watt 1 22/l Оkr égési óránként. Ezen jelzett árakból a fogyasztás mérve szerint 
következő  ár engedményt ajánlunk: ú.m. 500 óráig 10%. 1000 óráig 15 %, 2000 óráig 
20%. 3000 óráig 30%. 3000 órán felül 40%, s az összes középületeknél 50%. 

A város által igćnvelt 400 izzólámpánál felvett 950 000 óráért a két ív-
lámpánál felvett 4000 óráért s a városháza kivilágításánál igényelt 12 000 óráért 
összesen igényelek évenként 9120 Ft-ot, szóval kilencezeregyszázh бsz forintot." 

Az ajánlatot az illetékes bizottság elfogadta, és következett az ünnepélves 
szerződéskötés. 

A szerződést Zenta város nevében Boromisza János polgármester, a Vartus 
Alajos és Társai cég nevében pedig Vartus Alajos vállalkozó írták alá Zentán 
1895.augusztus 8-án Bakav Je нő  és Barcsi János tanúk el őtt. Ugyanezen napon a 
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Válialati szerződés. 
Mely egyfelól Zenta város kbzđnsége ncvéџn Soromisan Jбnos polg бrmester mint épillelб , 

іnбsfelól Vartus Alajos és társai Zentai hengermalom gáztégla és cserépgyár cz'ég mint váti đ lkozók 

kezén a kбvelkezóképeд  kбlletelt meg: !. 

Zenta város képriseló leslúlelének 1895 . čv julius 20-бn tarlott kđzgyб léѕčben 501. számú 

határozata, úgy az e rre vonatkozó Вđ cs-Bódrogh váгПagye alispáni hiratalánаk 1895. évi-~ugus гlus 
3-б n 25000.jаlisp. sz . a. j б "áhagyb ' inlčiménye alapján Zenta  .város bellerlletén lélesitendó villany-

világilds vállalata agyaz evvel járd épilkezések felszerel k el бđ l Iи Lбsa és Cizemben tarlđsa Boromisza J đnos 

vбrosi polgármeoler бllal kiadatik Vartus Alajos és i zenlai hengermalom , gáztégТб  és cserép-

gyár caégnek , ez utóbbi vállalkozó pedig az đ ltala ј4l ismert és tanulm бnyowtt árlejtési felt čtelek s 

.az 6 ajánlata nyomon ezen v б llalat klбр itését és tize . ben tartását el гб llalja a kđvetkezó felt čtelek 

mellett: u. m. 

	

1 . . 
	 . 

A szerzödés tárgyai. 

Zenta város h бzánsége eб llslkozónak husz •jéгre kiz đгб tagos , ennek lejárata ul бn pedig to-

vбbbi hаrmncг_óvre.ktzá гб lagosság nélkSl jogot tart an'a néne, hogy a ~јгоs utalt, ulcz бil, nyilvбnos 

- tereit a város mindenkori halárán bel б l a jelenlegi e, az esetleg b бrmikor épil еndб  tiszai hid teljes 

szerkezetét villamos vezelékre szolg б ld kábelek гagyl sodronyok lerakésп, illetve rezelésire az 1883 

évi 31. t. cz vagy netalán ké=_bbb élelbélépb mбs бгеёnу  vagy l бггényeгejú. rendelet korlátai kб -

~zblt felhaszn đ lja azon kijelentéssel, hogy a kábelek avagy sodronyok lerakósa,. illetve vezetése kbrúl 

. vállalkozó a tárvényekben foglalt rendelkeziseket szig гИnП  mnglartani kelteles. 

	

Ezenkivdl nevezett czégnek orra n čzrc is 	áгб lagos jogot ad a varos k đzbnsége, hogy a 

sze гzbdés tartama álalt Zenta város terúlel čn. be16L! Uвmos đramot vilđgitást vagy egyébb cz č lokra 
.. t .oey wz;..~ezetok.reцΡ -e:a~•~п: m:, 1 .  tllе l>14 бpárszeг3leg szolgátia0'asson. 	. 

K szerződés elsó busz éve után a városyzbnsége bárki m бsnak is engedčlyt adhat arra, 
hogy vil đgitás és erdah•ilel czéljslból a cáros terei'`é ufczáin đt 'illanyá гam гonalrezel čket rak- 
hasson le. 

Ha azonban az uj rállatkozd a jelen sze гz désnél kedrezóbb teltételek mellett nyerne en 

ged člyl, ezen kedrezóbb feltételeket a jelen гб llatКігб  гagy jogulódai is igénybe vehetik; de csak úgy, 

ha ók is teljesilik azokat a feltételeket, melyek fejébe a késóbbt " б llaikozb az clónyókel rogy ked-

'vezm čnyeket elnyerné. 

Világosan kijelentetik azonban, hogy ma ~бnosoknak a szerz ődés egész tartama alatt u. 
m. jelenleg szabadságukban álland nemcsak s lidgilc. olajat, hanem bámely más vildgild eszközt, te-

hát villamos áramot is saját használatukra gyártani, mei,.i у iben annak vezetése a t бrsulat іaak áten- 
gedett közterek, utak és ulcz бk Ierklet čnek vea"tikei lerakása vagy felhasználása számára való 
igénybe rélele nélk б l tehetséges. 	 . 

lhgálól érlelik ennélfogva, hogy 'saját t еіб lelúkün be161 eajit czéljaikra bá гminеіml vitá- 
glIdsi enzkOzt vezetékek igénybe "ételével is alkalmaztatnak, csak a ráro,i nyilv бnлs utakon, ulczákon 
és tereken at nem rezelhetik. 

`- 	V:illalkozb az бram fejlesztési kelteles gózíдe гrire berendezni. 
A гállalkоzbknak azonban nem csak kizáróhgos joga van. hanem k б t г lessége is Zenla v б-

ros utalt., ulczdii  is  tercit e szerzddis - tartama alatt -villamos ril бgilással ellátni čs minden magón; 
Vagy kOzépúlet villamos rll бgilásđгa vagy ipari ezélok a e szerzódéa črtchnében villamos áramot kiгđ-
nalra készéggel szolgáltalni, ba azon utakon, . utcz гkon és te гek еn, hol az.  ily čpolciek vannak, a 

'villamos áram vezetésire szotgáló.  бхoгеlékek_ 'ár: jélez пe '  a у  ezek elkiozildse jelen sze ггбб és 
- črlelm čben 'igčnyelheló, kб leles á vállalkozó az 1694 еvi 59361./3 a m. kir. belkgymiaiszler kirre0- 

A 
deletének meg гelelden a.lryzai gубг lmányokвak á kLlи ldickkel szemben méltányos elbnyl biztositani 
illetve a város kdz đnsége azon vállalkozót tbbbiekkel {zembÉ п  elnnyben részesili. 	- 

Nelalani fćlreérlés kikerб lćse czčlјбb'б  k temetik, hogy a varosnak nem "itlanonal vilá-
gitandb ulczáin, utam vagy terén a;  k бгси lбgи t бa  ;kе  ésc t•a~y berendézése irбnti jogot тбгós magá- 
_nak érinlellenbl fenlartjn. - 



A іzetékek. . 
A vállalkozó cz čg a villamos vei;c(ć  l 'a szúkséges clóvigy đzali szabályok szemmel tartósa 

mellett mint csupasz sodronyokat az ~rlák fulczđk és terek mentén megfelelt legalább 8. m č ter' 
magas oszlopokon pontosan és tOk čletesen elszi telt vezet ő  sodronyokon a fđ ld színe felett , — mind--

azon helyeken , ahol annak szökségét a tefhn 4i kivitel megkweteli — vezetteti, ha attól elléróleg  
száksčgessé válna a vilđgitd vezetékeket hóцelbü

:
'vagy h đzak falón vezetni; ezen módozatra nézve 

e tekintetben đltal đnos az 1888 évi liRXl. ri ic .č  i $. rendelkezései lesznek érednyben. 

Vállalkozó tartozik • a szftkséges •. mu kglatokca vonatkozó terveket Zenla ‚'Irodaik dái4 

gesen bemutatni ; a munkđlatokát, éѕétleg4 ' 	~ ' bšt hatóság telágyelete alatt toganatosilanl , a nldta-

Iđn okozott károkat megtériteni , iielbleg az , J8 nl állapotot saját k đ ltségén helyre a  tani, vataminf 

teljes felelbsséggel tartozik vállalkozó a muLkđ  ~ t]j ѕitéaénél munk бsai állal okozott kórokért. . 

Vállalkozó tartozik a Szabadkíli;,. lvđo,  Adai, Kossuth, Hid, Uii  es  Deák utcetkban, a. 

hajó állomáson , a városházón , nagyvendégláben a•'fб tćгen és a tiszai bidon ,  vatamennyi szt zk бges-

nek jeizendb hunpa, valamint minden az emtit _ . t . (átczákhól kiági mellék ulczákban legalább egy.. 

egy l бmpa felállitisával folvó évi szeptember ii-re az elektromos vitđgilđsl bizlo=_ itani. 0 Felsége a 

király eltávozta utón azonban a munkálalok to bb folytat бsa czéljából a villamos világil đs mindad-

dig szknetel — mig a négyszáz darab v đго~ Iбmpá teljesen elkiszól , — e halđгidát azonban e 

11. g. elsó bckezdés čben ' еgjelbll idbn tol  -nem terjedhet — a mennyiben ennek kblelezetts čgeinek. 

eleget nem lenne, úgy bánatpénze , mint mipdec . néven ne гezeл db az elektromos világilás berendezé-

séhez már berendezett anyagai, oszlopai , sodгaгјáj , gázgépei, kazána!, házai stb. minden k đrt čritéii. . 

igény felszámithatása nélkel Zenla varos tglá јб  u бг  a megy át. 

Az utczai közvilágítás terjé@•.é s a biztositott égési tartam. 

1z utezni knzrilegitás 400 drb. 	' -гtya'fcoy п 'tгzm;yuti0, в ' ‚ 1) 'roW оzo:i: 	.: ra—« 

vállalkozó megfelel ő  új testelt faoszlopokon 	šokat fog felállilani, a lámpa oszlopokat, lántpliso- 

kat és »lczai kbzvilágitásra szolgáló tbbb 
a 	

дkál, ide értve a eezellkeket sib. vállalkozó saját 

költségén kbteles beszerezni, félállilani és a 	đdés egész tartania alatt folytonosan jókarban tar- 

tani, szűkséghez képest kiegésziteni, póto 	~gq .  kicserélni. — Zenta város az utczai kbzvil бgitis 
számára fet đ llitandó létapákra évenkint le f46,'i 2375 szóval kett őezerbároи százhctven д t óraira tie-

jedó állagos égési tartamot biztosit, . nii •é -tkmt 950000 szózat kitenczszazItveeezer Idmpa čgési 

órának megfelel, ezen kinél a nagyvendéglb ѕ
.
'brпshбza világ ј t бsбгn szóksiges 110 drh. tárapa álli-

tandó fel. —A városházán alkalmazandó 40 dr'., lámp гiért vállalkozónak húrromszáz (300) órára ter-

jedő  égési tartam bielosillalik ибa(бnkint, met чΡ.. čvcн kint 13000 szóval tizenkellóezer lámpa égési 

órának telel meg. — A nagyvendégl ő  megviltgitás a felfelelek  1 . -bau г szletezelt feltélelckhez 

tartozik. 

A város állal igényelt 400 drb. iron lámpáknál felvett !150000 égési ó гá č rf — a kél iv 

lámpánál felvett 3000 Ii'itirt is a vároiház i ki'ikigilOsOnil igényelt 12 1100 i•gé еi óráétl kátelcs a vá-

гos baci egyealá ul đlagos risz:t"ében recou nt összesen 0140 frl azaz kilenezez'regy zázhusz fm•in-

tol villalko'róknadc tizetoi 

6 Felsčge a király Zenlán lile auvlt kötelezik vállalkozók magukat lUU gyerlyaféeyú 14 iv-

tiuutiál teljesen ingyen fogyasztasi díj nélkül zsak is annak felszerelisi  20 hsze гelisi kiadásainak a város 

által lenndó segliu'itlse mellett a város áll al kéj. &tl b ~lyen a városban fг lá!lilani is megvtl đgilasi en-

nek elletében kbteles a városa jelenlegi petroleu,d kiuipákat — a szerz ődi: larlama idejére dii men-

tesen a vállalkozók használatiba bocsátani — kik is azt jókarban tartani és a szerz ődési adó lejá-

rata után jókarban a városnak resdelkez0sire b
{
uietOtani magukat kötelezik. 

Lámpák_. f~jállltási helye. 

A lúmpák fc1011itási hely č t a árosi i o nács határozza meg, és a tanács erre vonatkozó ha--

lározaláboz válliulkozb alkulmazkodtti kóteles ~.,,ft ' a'l4mpúsok elhelyezésére nézve a városi tanács a. 



fólállilás folyama atatl, vagy annak meglórlénele t lt z ujabb határozatot hozna, úgy a váilnikozó en-

nek azonnal köteles eleget termi, de ily esetben 'z áthelyezés állal okozott kbltségeket a város a 

vđ tlalkozóknak megt črиl ј . 

A világjtási szerkezet megszakitása. 

Ha akár a városi latóság , akár ennek engedélye alapján mások oly munkákat végeztet-

nek; melyek a ‚ezelékek vagy világildsi szerkezet megszakit đ sđ l tennék sz đkodgeosé, ez esetben, ágy 

a megszakilás , mint a helyre állilás csak a vállalkozók állal teljesilhet đ k , még pedig azon Hl kbltsé-

gén, kinek érdekéhen ezen megszakiilsi munkálalo , ezúkségessé vállak itletóleg , a ki azokra okol 

szolgáltatott. — E szakasz intézkedései megfelel đen 4knllnazand6k akkor is, ha a vezetéknek és ezek- 

tartozd (elszereléseknd' áthelyezése tgényellitnék 

szállilása alkalmával najdt á đ ltségén ideiglenesen lel 

Kbteles a eđ tlalkozó a eezel čkek, teret 

ez čljábót vtll đmhđrilókról gondoskodni. 

-kő teles azonban vállalkozd a fóvezel čk meg- 

latolt vezetékkel a világillѕt fentarlani. 	' 

tezéseknék a villámenapáe ellen való megvédése 

  

E. § 

. 	Az utczai közvilágitás terve es a terület nagyobbitása. 

A városi tanács minden é v végén meg đll pitja a kbeetkezó évre a ronalkoed réazlelr.`ut-

ezai kbzvildgiilsi tervet és ezt másolatban a váll k јzónak ideje korán megkúldi. A világil đs ezen 

.naptár szerint pontosan és rendesen eszkbzlendó, s a fizetés is ennek alapján tesz teljesilend đ . A 

.kbzvitlgitási tervet a városi tanács nemcsak minden év végén, hanem id đkbzben is megváltoztathatja, 

de mindig csak azon korlálozdssal, ]fogy a jelen sze z đdés 3. §: ban biztosilott áramfogyasztás nem 

.aбkkenhetó. 

Zenla gyáros kbzbnsége jogosult a ril đgiksnak a 3. §. ban megirt halárain túl vállalkozó 

kbltsčgén leendđ  kilerjesztésél követelni, mihelyt lit, azaz egyszáz méter hosszuságu vezetékre cállal-
"'kuzčnak k бΡ~Ć  ütozaí izzolIsapa cóyenkt  d373'  ЁZСА 1 kettlezerlidromnzhakelvedaL čvi čg'ia óneOL 

bizlosiltatik, minden Ijonnan (elállilandd Ji%mp đra Irlknként st/, oa - k4 - szóval kilenczcenk ćt század kraj-

cz đ rban megđ llapilott árért 
t
! ' 

Kbteles tehát vállalkozó a villamtelepet at ižnt berendezni, bogy a jelen feltételekben meg-

határozott 400 izzólámpa emelhetd legyen akként, ј  ,ogy a villamos tény ereje is az áram feszúllsége 

ez állal ne csökkenjen, hanem mindenkor ezen sze гz ési feltételek határozmányainak megfelelt legyen, 

.úgy kúlónbs lekinletlel kell lenni azon eshet őségre,. rogy a magánfogyasztók száma is sznporodni fog 

7. y. 
Rendkivüli írilágitás. 

Zenta város Larrdcodeok mindenkor jogában áll bármi okból a сá гosnak a villamos veze-

tIkekkel ellátott részében egyes utaknak a vildgitási tervhcn el őre meg nini állapitoll reedkivdli kivi-

lágil đsál a kózszolgátaha laszedll vildgilási készlel& alkalmnzasdval kivánni s ez esetben cdllatkozó 

k đ lelezletik az e czdlra szúkséges áramol a rcndes'v'J đgilásndl órásként nregállapiloll ‚/‚ ‚ kt árban 

kiszolgállalni. Ez iránt azonban edllalkozó Iegaldbb órával elóbb črlesilendó. 

. 	 Of  

A vjlágitás m tgszakitá5a. 	
, 

y in Sdoa berendezni és oly j' minis égii gépeket 

denúlt mindenkor kellb erejd is mindségii áramot 
biztosillassék.  in  azonban a "iltainfejlesztdlelep 

y bármi okból, a kózeiIdgilds egészen vagy rész-

zó akadályokat a vállalkózó czég lebeláleg azon-
nal etldsolitani s egyszersmind аггб l is gondoskodn tartozik, hogy az utak, ulczák és terek saját 

szemilyzcle állat és saját l;ölls čg čn más megfeteló módon kicilágiltassanak. 

A mennyiben pedig 4.0 óra alatt v бllа lk4zб  a villamvilágildsl nini állilbalná helyre, kóleles 

Vállalkozó kđ (eles villamvilágilisi telepit 

felszerchv ćnyekel is iezelikekét alkalmazni, bogy mi 

' ndlrassoo olykép, Bogy a kikdldll teljes finuyerö 

nmegsdrcihIse k đvetkezléb гn, vagy mais ísmerellen c 

ben m čgis megazakiltatodk, akkor a megszakitdsl ok 



a p б lvil бgilásl mindaddig saját .  kđltség бn eslkbzdlletnÍ, Big a villamvildgBdsl helyre đllftja anél-

kül, hogy ebbeli kiadásainak megtéritését a varas kdzdnségétól k đvetelhetné. 

Az elsó 48 óra alatt fclmer ű lt idéigténes világilási kbltségek is nyereség nélkül sz đmitan-

6bk fel a vállalkobdk . részérbl és semmi esetre sém haladhalj đk meg az ugyaoannyi idb alatti vil-

lamvilđgitási kbllségekeí.  . 

Ha azonban 30 nap lefoly бsa .'alat' . vismajor folytбn elhárilballan akadđlyl kivéve, a vil-

lamos készQlék teljesen helyre nem đllfltalnéF , illetve ba a villamvilágitás egy hónapig szünetelne, 

a cđros a szenbdésl minden k đrpótl бs nélkűt, e oldalulag megszűntnek nyilvánilja. 

.9. 9.  

A vij аmos áгаn :üгá mаgáлosok гészéne. 

Vбllalkoіб  kdlelezi magб l a villamos đгamot az elsó 9 -ban meghatározott korlátokon be-

tál az azt kiunó mag đnosoknak kiszolg к llatni . a сб llalkozó a magánosok állal kivánl villamos б ram 

kiszolgđ llat đ sб t meg nem tagadhatja, csak akkor:imn az illelb fogyasztók a villamos đ ram szolgállat бsáгa 

nézve ércénycs szabályoknak eleget nem le вznek;čs.kűlbnásen a fogyasztott áram árát pontosan ra 

nem fizetik Kiedlelt lesznek egyel őre a ddlelő lti ;  8 és dél ul n 4 óra kSzti бra melyeken belbl cdl- 

026 cillamcil бgilast srolg бllatni nem kbleles. £г6б lvtlelro egész napon б t tartozik бramot szolgđ llatni, 

ezen kblelezellsdg azonban csak azon id ő  ponttól đll be, ha a molonikus erdr^ a napfolyamon leg-

alább is busz lóerdre való áram elb г zet č s utjln hizlosittatik. 

• .4'villam áram ára 100 inat órđnkč ,l 4  km,  ami egy (511 vvalos) '10 gyertyás izzólámpa 

бгбčг t keltd k гajczárnak és egy (33 wails) gyeih убs izzó lámpa бrákrt 1 °/, 0°  egy egész harminczkél-

század krajezbrnak megfelel. . 

A fenti бrb б l a fogyasztók a kbzetké:b engedm čnyhen részesúlnek. 

1.) 'A lámp đknak évi állagos, dsszeséa 500 óján đl való igénybe vétele esetén az árból le-

vouan66 10°/0 . 

4.) A l5mp бknak évi átlagos, đssz.,.ai lеЈUХt-dran đ t гOlб  igénybe vetele esetén az árból 

levonandó 15°/° . 
A Iбmp бknak éci állagos, bsrzez n-3000 órán át való igénybe v č lele esetén az árból 

levonandó~0°I° . 	 •-- . 

A hímpákoak éci átlagos, dssze en 3000 б rбn étvaló igénybe vétele esetén az árból 

Ircooandó 30°у»  ezen lul 40° I„ s sz Osszns kbz;,?letekn čl  50°.  

~ A magánosok állal fogyasztott víll мΡnos ár:nn fizetés čnek mбdoza(ai a vállalkozó és fu-

gvasztb kbzl es е lröl-esrlre t бг l бnб  ezaba б  mоg;l:npo0á вΡ lárgyát fogj бk képezni. Ily megállapodбs hiá-

ny:ítan, illetve rem l•tdválé=_e cselélcen pedig a fogyasztott áram mcamyiség m еgбltapltása áram mé-

m-dk oegileégéeel figtbrténni. . 

Ezen áram mérbk cagy' sz egyes fr 'yasz: гг k- által saj б ', kdltségfrkbn fognak beszereztetni 

cngy pedig fogyaezl đk kicđnsбgára or  cáll; гІ kozlг  x g állal fognak kóles đnképen álengeЛ lelni és jó- 

sínban fentamlalsi. Uldbbi e_onlben az árain . бrl. haszнбја tбérl a város I г Ozбnségécel egyeténlre 
t 

n гг•g:ill;q гilandó sfilrsbndij lesz lirelendó, mely :ioubcm čri_L_usz koronainál nagyobb nem lehet. 

'rtll lkozó fel cnn jogosilcn a лег  5nvil:igilásért járó árain fogyasrl бsi dijal baconkínt 

uló'rгуoгan bvlvrjlani, az cselkig jOr ű  eugedménc k az rci bsszfogyrrszlds alapján az év vég čn fognak 

az -gyos fogyaszt iknok vissze! бriltetrni, illcicr je;nkro iratai. . 

	

' , 	 •r  tl  

	

A községi és kđ.tépül еtek világítása, 	4  . 

\гállalkozó czég kölelezi magol a vár.'sház hivatalos helyiségeit a városi tanács által ki-

várt szerele čnyeklrel az eló б lli(ási áron villam'- il; уі lбѕг -а  .berendezni, és a villamos áramol az összes 

városi kkzép ű letek szám б ra szállilani. 

A 3, ő - Iran •körülirt I бmpákon kivár — a város által netán még fel бllilanбб  kbzépületi 

lámpáknál a 0. j- Iran foglalt magánosok részéri segfdlapi(oll kedvezményes díjak lesznek ir đnyadók. 



A telep felállitása, 

Vállalkozó tartozik a s'erzádés jóv'fzagy đsát tudatб  végzés kézbesil čs vételével va gy  a 
munka megkezd čsére szб lб  felhívisra a 3. §:>Žap'jel¢etl ulczđkal és linket a hivatkozott pbnlban 
foglallak érlelmčben megvilágitani ,, úgy a s бroš bbb7 ulcz đin és terein egy év alatt az 8sszes mun-

kđlatokat akként befejezni, bogy a villamvilágit БΡ$tažóinal megkezd*e folytatni lehessen.. 

Ha vállatalkozb a 3. §-ban jelzett-k6léjeíetlségének eleget nem tenne, úgy minden néven 

nevezendő  anyagai, kaz đnai, épúletei stb. m"uiбе ,' 9gény nélk űl a város tulajdonába megy át s vállal-
kozd a város ldbbi részének megvilágitás đ ra -д eio ; seĐeklálhat A város  655215  világitási berendezése 
a feltételek j бváhagyđsđ tól számított egy `év. dU ieljesilendb. A mennyiben vállalt гozб  eme kbtele-
zetlségének eleget nem lenne, minden egyee'tiipl: késedelemért egysn бz koronát tartozik a szegény-
alap javára ieftzetni. : á { '' : 

Jogában đ ll a városnak a telepet és.<berendczés č l annak elk čszűlete is őzembe belyezése 
után számitotl hal hét alatt vállalkozó kdltségér .a budapesti m kin tecluiológiai iparmuzeum, vagy 
a bndapesli múegyetem részéről kúldendó makét6?đllal megvirsgállatni annak constatál đsa czč ljúbб l, 
bogy a telep és berendezés ezen feltételekben f гglalt čs biztositani czélzolt kiv đnal'maknak, kbeelel-
ményeknek megfelel-e? 

Háború, fđ ldrengés vagy egy čbb viѕo-őr által elbid čzett elb đrilhattan akadályok felmentik 
vállalkozót a fentebbi határid ő  betartásától, me~;','eѕclben az ujabb liat бгid б  a jelen szerrbdésben kb-
rúlirt illetékes-.biróság által lesi meghatá гozanаb;L:• 

A villanyvilágit đ=_i lelepet váltalkuz бk::áját gyári telk űkbn állítják tel, azonban áz e czélra 
szűkséges telket  .a  telekkönyvben k ű lán..tléjégyeilelik saját ne еúkre és arra a városnak villamvitági-
tás iránti szolgalmi jogot az dsszes fi lépilmé іi+ekre is engedélyeznek a vállalat lartamáig, mely tc-' 
lep a avatni 10500 szúmu Ijkvben jegyzett Ć3401a hrsz. alatti hirtokleslbál .lesz kihasilandó, mi 
czčlból az ezen szolgalmi jog bekebelezési kbl(séxil, úgy az ebhez sz űkséges t črrajzot vállalkozó tar-
tozasd viselni és adni, mely szolgalmi jog ezen» гződčs jóvábagуAsп  ultin vállalkozók állal azonnal 
iekebelezendđ  - ieszcn: -.-' ' .. ' . 

. 	A szerzе+iés tartama: 
Ezen szerz ődés tartama a villamvilágildsilelep územbe l ~ ozásđ l б l szimilandd 50, azaz öt-

ven egymás utđn kbeelkezó évre terjed. 

Ezen idő  lelelte ulбn a kbzvibigil đsra szolgáló đsmes vezelékbálózat ellen- ćrlék nélkfd 
a cáros tulajdonába megy ál, mig a tbbbi beré:,dozévt a k đzponli telep ép ű leleivel egyi.tt  a becslési 
áron alól 40°,-kel ala(rsonyabb đron h егб l ФΡа(ja. 

Ha e sze гzódés legkés őbb a 48-ik ét еen fel nem mondatnék, az d0 azaz busz érvet meg-
bosszabbilollnak lesz lekinlendó. 

A 70. ér Iájára to ultin az egéez ár. mf гj ~сszt б  telep čp ű lclekkcl, óssz čs vezetékekkel és 
cgубé t' ta гtozćkokkal egyúil mindenkor IcljCiien ;dkarhan ingye a tág a v бioх  tulajdonába boes ćп lalni. 

Jogában :ill azonban a városnak Ivga:jbb 3 č vi fehaondjs mellelt a villmnlvlepet b<c2e& 

ljcrci'iezIseivet a szerádésj id ő  Icjá"ta vtvtt is čs pedig — az alabb геlhozot č  módozatok srerint, 
eg"hlths ulj:in birlok бba venni s a szerzódíst е ,egsriml clni. 

Ezen megvallás ára a sz гrzád гs 10 i re ultin itt' a bc гsđгmt fcüd. 

a0 čv után  65' U  a becsáron t'ci61.' 

30 čr utód a bmеббгban. 	 . 

40 M ul in 35° ј a  a becsáron alul. 	 . 

50 ćr ut đn 40°ja  a bcmđron alul.. 	. 	 . 
A becs4г  mindenkor az ciedeli sибatd'és hiteles könyvekb ő l lesz megállupilandó. 

j .. 
l :i; . §. 

Magánosoknál eszl+özlehd е  berendezések. 	. . 
A villamvilágil đsi szerkezetek гlóát8tб a'és tenlartása csak a v đllalkozó állal az e cгč lгa' 



meghatározod idbben čs a város kózánsdge ds a ‚ ‚ltalkozó kúzl éerbl- čvre megáliapif аnd6 ársaa-

b81у  szerint fog eszkbzbltelni. 

Až ezekért j đr6 бsszegek a vá8alkózbnak an illet ő  magánosok által a számla kézbesilés б-

tól számilan бđ  8  nap  alatt kifizelendók, ha csak e tdszben magánosok és v б llatkoib kbzt más meg-

đ llapodđs I čtré nem јбlt. . 
A házak lelkéig vállalkozó a vezetéket saját k đ ltsdgén tartozik elkészileni és folyamosan 

jdkаrban tartani, min đazok'részére , akik a nyilván? fbrezelékek lerakása eláll á villomeildgit đsnak 

házaíkbá . való bevezetése végett a t бrsasđggal megebyeztek. 

Egydbként a jbkarban tartás k б lelezellsél.e az dsszes vezetékekre vállalkozót terheli. 

A magánosok részére szákoigelt vezelékl+ket és berendezéseket — csak is a váHalkozó 

czég lollilhalja fel —  is  azok gyári árjegyzék ' ezeriní fizetendkk гállalkozóknak. 

14. ~ . 

y  A város kbzbnoigének kivánatira čvról.dyre_cgg bizollsđg alakittalik, melynek feladata a 

villamfejtesztb telepet, rezetikekit és minden a f'it бgit đshoz tartozó t бrgyakat vizsgátal alá venni, 

és meggyácidést szerezni; vaijon a vállalkozó гdбггbl alkalmazásba vétettek-e minden a gyakorlat 

által sikeresnek ismert módok a k бztiiztons бgra . él a vildgilási szerkezetek jbkarban tartására, ágy 

a fogyasztás ellenárz č sčre nézne. 	 y 
Ezen bizolls đgba a városi képvisel ő -teslttet 4, a v đlalkozб  szintén két szakértő  tagot  ađ- 

~ laszl, mely bizottság rtnbke a polg đrinéster. Ezen b ižoltság hatá гozalаínak r đltalkozd magát гeltéllcnбt 
I- 

alđveli čs annak  rendelkezéseit teljesileni larto гik~ vonakodás cselén azon rendelkezések válalkoz б  

kbllolgére és veszélyére más állal foganalosillalnak!! 

A fenlemlilett bizottság kiltségeil egyedcol vállalkozó fedezi. N 

f 
. 	15. á• 

Adlimentesség`éš költség. 
- 	---- A vanail;uz•1 ezen szerz ődés torta ‚ 	i' t jelen vá'.lalat  vita  k0sdgi adM " čse aló! 

fellesz mentve. 	 . 

A szerződés kiállitdsi k đllségeil, bélyegei: és illelétit egyedfd a vállalkozd viselt. 

10. Igy• 	 . 

Ova а ék. 	' 

A városi kbzüns čg nagyobb bizlosilósá:zs kóleles гб llnikozó  or  ajtnlatához mór csatolt 

3000 frlol 30(10 trim, illek -e 0000 koronáin kiiginillni, a jelen szerz ődés végleges jóváhagyása fe-

löli értesitésnek kézbesités č t6l számilott 10 nap alal. Ezen bánatpénz. mely oraddkkdpes ćrldkpapi-

rokban is Ic(ebet đ , a lelep felidlit.бsas berendezése +t бn o гad čkká változik dl, ille Ire a ráfos részdre 

kdzizalogul és e sze гебdésbül ezármnzó kólelezetle gek bizlositikdul гog szolgálni. Az oradék meg- 

csonkilás esel čn 30 nap alatt kiegdszilendá. 

17. §. 

Büntető  hztđrozatok. 
1.)' Vállalkozó tartozik midl goodoskoón. hogy a szúkeiglelnek. osegleletbteg nlegállapitolt 

is  a várossal kdtendó rendes :iram fesz011ség állap tömi inegtartossék olyképen, bogy 10"j er  pát na-

gyobb ingadezdeok ebi ne fordalhassanak. , 

E cz č lból r}Ilntkozd a kézponti telep gipbáz:iban megfelel ő  ггszio čгüt 'fog fehiltlani, mely 

lelielbr ć  tegye az ármu fe,z сJlsignеk bármikor lec:~dd cllenó гzésč l. 

Ho an áram fcsiúllsig a mondoltndl nagyobb ingadoztsokol mulolnn y  akkor a vállalkozó 

a'riba ell4rilására fcls;Qlandd 	 ti 

Ha ezen felszólildsnik б  .óra ami! eledel nem lenne, akkor elsó esetben k č lszáz korona 

búnletiet fizet a táras szegény-nlapja javára. fia ć;en hiány egy hónapon belót ism č lclódne akkor 

vállalkozđ  esetenkint minden illelü napért négyszi. henna b đotetésl kóleles a város szegény-alopja 

javára fizetni és pedig minden fel:zólilás - olbгcboc.Fljtása n člkkl. Ellenesetben jogában áll a városnak 

per eseldnek kizárásával vállalkozd já гandóságáb đ l ~I, búnteléspénzekcl levon đsba hozni. 



Jogában áll azonban a városnak legalább 2 évi felmondás mellett a vülam telepet összes 
berendezéseivel és a v511alat tulajdonát képezб  vezeték hálizatot a Transformálorokkal valamint a 
kbzvilágitásra szolgáló e l đgilb lelkeket s lámpákat vezetékeikkel egy đlt a szerződési idő  lejárta elótl,- 
čs pedig az alább felsorolt módozatok szerint megváltás utján birtokába venni, s a szerz ődést meg- 
sеántetni. 

Ezen megváltás ára a szerzddés 10 éve után 50 °l a becsáron felel. 
20-év után 20 °b a becsáron  

II-év után a becsárban; 
40• čv után 25°' a becsáron alul 
50-év után 40° ~0  a becsáron alul. 

A becsár reegállapttása á ezerzldI felek mindegyike által e czéha szabadon választandó 
1-1 szakférfu és az azok által k бzбsen választott 3 -ik szakember illetileg bizottsági elnlkbIl álió 3 
tagé bizottság éltet lárténik. 

13. §. 

A szóban forgó azerzbdéssek 13. §-a a kbvelkezáképen midosittatik : 

Magánosok részére eszk đzlendá világitási berendezéseket tóteles v đJlalkozi szintén elvállal-

ni. — A berendezés đгszab đlyа  a város kđzđnsége és vállalkozók kbzt évről-évre fog megállapit-

tatai. 

A mngđnosoko бt szákséges villany világilási berendezések és szerkezetek е lббІ litбѕа  és fin-

tartđea — annélkll , hogy ez állal a magánosok részére a jelen szerz ődés 1. §-a alatt biztosilott jo-

gai érintetnének vagy bármi részben is ko гlđ loztaln đnak , az elsó 10 az az Tiz évan át csak a vállal. 
kozák által fognak eszk бzбllelni. 

Az ezekért járó đsszegek a vállalkozónak az illetd magánosok által számla kézbesitésétál 
szđmitandó 8 sap alatt kifizetend ők , harsak e részben . magánosok és vállalkozók kbzt más megálta-
podás létre nem jött. - 

A házak telkéig vállalkozб  a vezetékeket saját kkllségén tartozik elkészilani s esetleg a 
suIbsčges Transformálorokat is a magánvezeléket iapi бlására szolgáló egész a házak Lelkéig illet őleg 
az utczai hđlózalibl a Transformátorokhoz vezelf fbvezel čkekkel egyáltsaját kétségén felszerelni. Ezen 
vezetékek  Is  Transform đ lorok a vállalkozók tulajdonába maradnak és általuk a szerz ődés egész tar- 

tama alatt folytonosan jóbarban tartandók , mindazok részére kik az utczaifwezetékeklerakása el ő tt 

a villany világilásnak bázaikhan való bevezetése végelt vállalkozókkal megegyezlek. 

Egyébbként a jókarban tartás kbletezetlsége az Összes a vállalat tulajdonát kipezi vezetékre 
Is  Transtormátorok bezárásával a vállalkozót terheli: 

Ezen pótszerzldés 2, két eredeti példányhun đlli(tatotl ki, az elsó példány a város a má-
sodpéldány a vállalkozó részére melypitszerz đdés avállalkozira azonnal , a városra nézve pedig a 

zerzádés jwáhagy đsával a képviselt leslálet által 498895 szám alatti határozattal meghizolt vegyes 
bizottság jóváhagyása után fog joger őre emelkedni. 

Kelt Zentán, 1895 . évi augusztus hi 25-én. 

(P. H.) 

Zenta város nevében 

Boromisza János s. k. 
polgármester. 

(Czég lenyomat pecsét.) 

Vartus Alajos s. k. 
sIltalkozi. 

Ezen szerz ődés szívege a mai napon tarlott txnnepélyt rendezd és e szerz ődés megkđlésc 

Is  jóhagyására kikáld ő tt b zotJs вg filésén elfogadtatott és jб vđhagyalolt. 

Kelt Zentai 1895 Augusztus hó 27-én. 

. (P. Н .) Boromisza János s. k. 
polgármester. 



18569. sxám. 

alisp. 1835. 

Jelen ezereádisl Báes- Bodrogh vđrmegјe tárvényhatбsági bizottságának 1895. évi junius 

hb 15-én 636 . sz. a. hozott liatOrozatOvat nyert L •Ihalatmazás alapján a megye tárvényhalósági bi-

zottsága nevében ezennel jóváh аgyom. . 

Zomhoгbaп, 1895. évi auguezlus hO 31-én. 

(Р . g,) 	 Karácsony s. k. 
.. 	 álispáni helyettes. 

30617. szám. 
alisp. 1895. 

Jelen pátszenbdés a nagymélt бságá re , kir. Belógyminiszter árnak folyó évi szeptember 

hó  I  і _ёа .± Ј- ѕzбш  alatti rendeletével az ezzel kalrsolatos szenádéssel jóvábagyatotl. 

Zomboгban , 1895. évi szeptember hb 17-én. 

Karácsony s. k. 
. alispáni helyettes. 



Pótszerzödéš. 
Kapcsolatban Zenla város kizinsége nevében Boromisza János polgármester mint épitletd 

Is  Vartus Alajos és lársai henger malom, g őztégla és cserépgyér czég mint vállatkozSk kázitl (.  I.  
augusztus hó 8-án kбlбll, a képviselő  teslúlel állal a város nevében 498/895 sz . a. határozattal 

megbizotl vegyes bizottság által jóváhagyott s Bács•Bod гogh vármegye kizónsége részérbl 46005 /alisp. 
895 sz . a. helyben hagyott szerdődéssel a szerzódb Cetek abz6ll ' még a kSvelkezb megállapodások 
jб ltek létre, az alább nem érintelt pontok épségben tarfása mellett. 

A szóban forgó szerz ődés  I.  §-a, a k4vélkezáképen módositlalik : 
Zenla város kbzánsčge vállalkozóknak 20 évre kizárólagos , ennek lejárla dtán pedig to- 

vábbi 30 évre  k$zárilagossđg nétkúl jogot ád arra, hogy a város mindenkor határán belúl villamos 

áramlat nyilvános és magánvilágit đsi vagy egyébb czétokra agy magánosoknak mint kbzintézeleknek 
eladhasson , illet őleg iparszeráteg szolgáltasson. 

Zenla város k đzinsége , vállalkozónak , jogot ad arra, hogy a szerz ődés tartama alatt a 
város utalt Mez ő it és nyilvános tereit a város mindenkori határain bel ől agy a jelenlegi mint az 
esetleg későbben épilendá liszai hidat. villamos áram vezetésére szolgálS kábelek vagy sodroayok 
lerakására , iIlletve vezetésére az 1888 évi XXXI  I.  cz. korhálai kbzblt s az illet ő  tárvényes határoz-

. mđnyok szigщ•ú szemelölt tartása mellett felhasználhassa. 
Magánosok saját czéljaikra , tehát az iparszeré hásznosil đs kizárásával — jogosilva lesznek 

villamos vezetékeket a város utam és terein is ell:élyezni , s azokon villamos áramot vezetni, ha ana 
a várostál engedélyt kinyerték. 

Vitlalkozi az áramfejleszlčsl kbleles gbzerdré berendezni. 	 ' 

A gépek váltakozS áramot fejlesztenek , mely a Zipernodszky Déry Filthy féle Transfor-
mđlor

. 

 rendszer segélyivel oszlalik szét. — A prim őr áram szeszélye 2000 bolt l ead.  — A szecuod9r 
áram szeszélye 100 tl leend. — A gépek i _ . гrnitorokat vezetékeket és egyébb ke"ékeket 

Gancz és lirsai czég Budapesten szállilja és kezeli. 	 . - 
A szerződés első  20 éve után a város kóz ődsége bárki másnak is engedélyt adhat arra, 

hogy világitási és erőátviteli czétokra a város lerúletén villamos áramol úzlelszeráen eladhasson il-
lelóleg szolgáltathasson. - 

Ha azonban az uj vállalkozó a' jelen szerz ődésnél kedvez őbb feltételek mellett nyerne 
engedélyt„ezen kedvez őbb feltételeket a jelen vállalkozó vagy jogutódai is igénybe vehetik , de csak 
úgy ha đk is teljesitik azokat a feltételeket, melyek fejében a késóbhi vállalkozó az elány őket vagy 

kedvezményeket elnyerné . — Világosan kijelenlclik azonban, hogy magánosoknak a szerzbdés egész 

tartama alatt ugymint jelenleg szabadságukban đ lland nem cak világitó olaj .d, hanens bármely más 
világilS eszkbzt , — lehál villamos áramol is saját használatukra gyártani. 

• 	Vállalkozónak azonban nem csak kizárólagos joga van, hanem k őtelessége is Zenla város 
utalt, utczá8 és tereit e szereidis tartama alall villamos világilással с lkilni és minden magán vagy 
kózépúlet villamos világilására vagy ipari czétokra, e szerz ődés érelemmében villamos áramot kész• 
séegel ozolgállalni , ha azon utakon , ulczákon s tereken hol az ily épklelek vannak a villamos áram 
vezetésére szolgáló fővezetékek már léteznek , vagy ennek elkészitése a,jelen szerzbdés értelmében 

igényelhető , kbleles a vállalkozó az 1834 évi 59381/3 a m. kir . Belúgyminiszler kSrrendelelének 
megfelel ően a hazai gyádmányoknak kklfjldekkel szemben méltányos el őny( b zlosilvni ,  illetve a  v_á_- 
га  Јк6гá, nsége  nem_vállalkozdt főbbiekkel  szemben el őnyben részesiti. 

Netalán félreértés kikerblése czéljából kijelenlclik , hogy a városnak nem villammal vilá-
gilandó Mezőin inain vagy terén a kjzvil đgitás kezelése vagy berendezése iránti jogot a táros ma-
gának érintellenúl fentartja. 

2. § 

. 	A szóban forgó szerzidis 2. §-a a kSvelkezóképen módosillalik: 
,Vállalkozó czég a villamos vezetékeket az 1888 évi XXXII. czikkben elő irt határozmányok 

szem eltilt tartása mellet mint csupasz vSrbs réz /odronyokal . az utezák utak és terek mentén, még- 

feleli legalább 8 méter magas oszlopokon vezetni Martozik oly formán hogy a vezeték legalsó sodro-
nya legalább G méter magasságban fúggjbn a гóld szine filill. 



Vállalkozó tartozik a azOkolges munkálatok га  vonatkozd terveket Zenta városának eldle- 

gesen bemutatni , a munkálatokat esetleg a városi hatSság felügyelete alatt tog :inatostlani, a netalán 

okozott károkat megtérileni illetSleg az elbbbi állapotot saját kbllségén helyre állitani. 

Valamint teljes felel őséggel tartozik vállalkozó a munkálatok leljesitésénél munkásai által 

okozott károkért. 

Vállalkozó tartozik Szabadkai, E đ tvbs, Adai, Kossuth, Hid, Un, Deák utczákban, a hajó 

állomáson, a városházán, nagyvendigláben . a fátdren és a tiszai liidon valamennyi szOkslgesnek tel-

zendá lámpa valamint minden az emlilett utczdkbál kiágazó mellékutczdkban legalább 1-1 lámpa 

felállitđsбval . é. szeptember 1S-re az elektromos világitást biztosilaei, Ő  felsége a király ell đvozta 

atán azonban a munkálatok tovább folytatása czéljábbl — a villamos világit đs mindaddig szünetel rig 

a'400 drb . városi lámpa teljesen elkészül , e határidb azonban a 11. §. el бS bekezdésében megjelölt idbn 

túl nem terjedhet , a mennyiben eme kblelezettségeinek elgeget nem lenne , úgy bánatpénze mint min-

den néven nevezendő  az elektromos világitás berendezéséhez már berendezel ) anyagai, oszlopai, 

sodronyai, gázgépei, kaz đnai, hátat stb . minden káгtérttést igény felszdmilhatáea nélkül Zenta.v đros 
tulajdonába megy át, 

9. §. 

• 	A szóban forgó szerzddés 9. §-a kbvelkezáképen naSdosittatik: 

Az utcza kezeildgitás 400 drb 16 gyertyafényO tzz б  lámpával fog eszkezbltelni. — E 

ezélra vállalkozó megfelel ő  uj ' festett faoszlopokon Iónipásokat fel đ llitani a lámpa oszlopokat l бmpá- 

sokat és az utczai kbzvilágitdsra szolgáld tSbbi tárgyakat ideértve az e czélra szolgáló vezetékeket 

ugy%ztntdn az bsszes k đzvilágitkura s egyuttal e magánosok házi vezetékeinek táplálására szolgátló 

fóeezelékekel és Transformdtorokat vállalkozó saját költségén kelteles beszerezni, feldllitani és a 

szerzddés egész tartama alatt folytonosan jókarban tartani, ezfikséghez képest kiegészileni, pótolni 

vagy kicserélni. Zenta város az stczai kbzvitágilás számára fel đ llitandó lámpákra évenként legalább 

2375 kettőezer háromszázhetvenbt órára terjedi állagos égési tartamot biztosit, a mi évenként 950.000 

szóval Kilenczszdzbteenezer lámpa égési órának megfelel. Ezen kiv đl a nagyvendégl ő  s városháza 

vildgitásdra szükséges 110 drb lámpa állitand б  f'-'. 4  vбoshđzđn alkalmazandó 40 lámpáért vállal- 

kozónak 300 mбval Háromszáz órára leejed đ  égési tartar biztosiltatik — lámpánként mely évenként 

12000 szóval Tizeokettáezer lángra égési órainak telel . meg. — A nagyvendéglS megvilágitása a 

teltételek 9. §-óban részletezett feltételekhez tartozik. 	.. 

A város állal igényelt 400 izzó Idmpáknak felvett 950.000 égési бгáét — a 2 ivtdmpá- 

nđl felvett 4000 áráért és a vd гozháza ktvilágitásánál igényelt 12000 égési óráért kbleles a város 
havi egyenl ő  utólagos részletekben évenként ósszeszn 9120 frlot, szóval Kilenczezeregyszázhusz forin- 
tot vállalkozónak fizetni. 

b felsége a király Zentán léte alatt k ő telezik vállalkozók magukat 800 gyertya fényit 12 
ivl бmpđt teljesen ingyen fogyasztási dij nélkül csakis annak felszerelési  és leszerelési kiadásainak a város 
által leendő  megtérítése mellett a város állal kijel đ lt helyen á városba felálltlani és megeitdgilani 

ennek ellenében kbteles a város a jelenlegi petróleum lámpákat a szerz ődés tartama id őjére — díjmen-
tesen a vállalkozók haszn đ latбba bocsájtani , — kik is azt jelkarban tartani és a szerz ődési idő  lejárta 

után jb karban a városnak rendelkezésére bocsájlani magukat k őtelezik. 

12. §. 	 ' 

A szóhan forgó szerz ődésnek 12 §-a a kbvelkezáképen módosillatik 
Ezen szerzddés larlama a villany vil đgilđsi telep üzembe hozásától számitandd 50. az az 

đteen egymásután k đvetkezb évre terjed. 
Ezen idő  letelte után a vállalkozók lulcjdondt képezd bsszes vezetékek és Transforindto-

rak valamint a kázeildgilđsra szolg đld vtlđgilá lestek és Idmpák vezetékekkel ellenérték nélkül a város 
tulajdonába mennek đ t ntig )óbbi a vállalat tulajdonát képezd berendezések a kbzponti telep épüle-
tcined egyült a becslési бron alól 40°% kal alacsonyabb áron a város által beválthatók. 

Ha e szeгzádis legkésbbb a 48-ik évben fel nem mondatnék, 20 sz az Húsz évvel meg-
hosszabbitottnak lesz tektnlendá. 

4 70 év lejárta után az egész áramfejt •sztb lelep épületekkel, bsszes berendezéssel és az 

bsszes vezetékekkel egyébb tartozékokkal együtt mindenkor teljesen jbkatban ingyen fog a város tu-
lajdonába hócsđjtatni. 



Ha azonban ezen hiány az elsb év 1 lelte után három hónapon át egyfolytában tartana, 

akkor a város jogosiloll tesz jelen szerzbdést m!jden kárlérités nélkül megszüntelni. 

Rbvid tágulatok és ehhez liasonlb 4kokb б l származó hirtelen ingaduzások , ha kбrülbelül 

15 perez alatt kiegyenlitre lellek , biradg ' tárgyát .  nem képezendik. 

Ha valamely utczai- kбztбmра  ha'világitds megkezdésére vagy . a kioltásra meghatáro-

zott idbn belül nem égne, mely k đrülményt biively liszlviselá vagy alkalmazott , vagy éjjeli бrdii-

valalos esküjére hivatkozás mellett feltétlenül megbllapit és ennek oka. nem valami vismajor akkor 

vállalkozб  minden ilyen ulczai kázlbmpa után , hk á ibá a vett értesités után a kbvelkezb estéig 

belyre nem б llitolla, minden egyes estére egy klsona, büntetést kб ieles a város szegény-alapja javára 

Szelni. 	 } 

Ha a vállalkozб  vagy személyzetinet . -mulasztása folytán valamely k đzlđmpa egész čjen 
keresztül лem égne, akkor a Szetendá büntetés , mindenkor az azon járandóság 5-sz đrбs bssiegében 
állapiltatik meg, mely a vállalkozót k črdésea ég гinek egész éjjel való égése esetén, illette volna. 

Ugyan azon büntetés aikahnazandb - ~con esetekben is, ha rállalkozó a 8. §-ban k бњ lirt 
másnem ű  rilágitást nem Ieljesili. Í. 

Ha vállalkozb valamely magéuosnik a szenódés hatá гozа tai ellenére villamos áramot 

szolg đltalhi vonakodnék , akkor a 8. g-bon emlilyy i esetet kivéve , az áram szolgáltatása idejéig napon-

hint  négy korona büntetést tartozik minden egye ' esetben a város javára fizetni. 

A büntetéseket a városi tanács szabja meg s e ггbl - vállalkozб t, illetve helybeli képvisel đjét 
legfeljebb 8 nap alatt irlesili. Vállalkozó iszrevф  leit vagy mentségét színién 8 nap alatt teijeszlheli 

a tanács elé_ 

Ha a városi tanács bünlelb határozol {t az észrevételek megtétele után is fentavlaná, ak-

kor vбtlalkozó e határozat hizbesitésétbl szimitaldó 8 nap alatt csak a jelen szenbd čsben emlitett 

illetékes bórósághoz fordulhat. 

A vállalkuzó által Szetend8 büntetései a. részére teljesitendb fizetésekb ől, esetleg az ova-

dikból, illetve b бnalpénzb бl —minden birsi k бüenj бrбs kizárásával — Icroohalók. 

Peres ćrdések. 
Per esetén minkét fél a zentai kii . já6sb гr sig sommás eljárású illetikessigil káli ki, 

igy a várossal szemben, minta magbnosokkal f ~ meсülhelb jogi k črdiseknil. 

t1 ,. 

Ezen szerződés kél eredeti 1 - ć ldányb;i: bllillatoll ki, az elsó példány a város, a második 

példány a vállalkozó risz ćre, mely szcnódis v.1 1alkozóra nézve azonnal, a városra nieve. pedig a 

szerzádis jóv бhagуđ sбval a k čpviseló-tesltlel áll^ d9S;R53, sz. a. határozattal megbizolt vegyes bi-

zottsbg Јбvábagyása ultin fog joger őre emelkedni. 

Kell Zentán, 1gEl. ici augusztus Eti s-ás. 

Elbtttiuik: 

Bakay l епо  s. k. 
Baresy lánas s. k. 

lauü. 
((~~)) ll 
\ ~ t • 	 / 

~ ~ 

Zenla vórw nevúben 

. Boromisza János s. k. 
polgármester. 

Vartus Alajos és Társai 

Vartus Alajos s. k. 
'vállalkozó. 

Ezen szerzódis szövege a mai napon l'vloll ünn гpélyl rendezb és e szcrzbdis inegkblise 
és јбебhagyásбгa kiküldött bizottság hlisin elfuga;tlalolt is jbvbhagyatoll. 

Kelt Zentđn, 1655. ici augusztus hó F án. 

(P. 1.) Boromisza János s. k. 
polgármester. 



Jelen szerzbdést Bács-Bodrogh várm вgy7~, lбrvényhatбsági bizoњágánаk 1895. évi juaius 
hó 85-én 63Gk6zig . 895. šzđm alap hozott hа tkDial 'lvat nyert felhatalmazás alapján a megye t бrvény-
hatós đgi bizottság nevében azzal hagyom j беб  јb r n.yze~ódés végpontjául felveend б  hogy , vállal- 
kozбk szerzbdésbcii jogaikat a városi képlseló -t~lleli .  k6zgyülés jóváhagyása nélkül senki másra 

бl nem .i h đzhalj:k.' 

Zomborban , 1895. 2Vi augusztus h6 1О •! .. 

Karácson Gyula š. k. 
alispáni helyettes. 

0 

А Iбiгбs után jelen szirzSdis véglionlj 	a kávelkezó kIlcš6nbs kikbtmény felvétetik : 

Pillalkozбk ezen szerzbdésbeli jogaikat a váro уt kđ+rülés jóváhagyása nélkül másra ál nem ruház-

hatják. 
Zentán, 1895. augusztus 11-én. 

Elóllиnk : 

Ormos Kálmán s. k . 
Belovay Mihály s. k. 

laná. 

$0617 
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siLis. LQí1S. 

Boromisza János ѕ . k. 
polgármester. 

Vartus Alajos és Társai 

Vartus Alajos s. k. 

Jelen szerzбdés a nagyméltdsđgá mC: lilügyminiszteг  árnak f. évi szeptember hb 11-én 

78471 lі l. ~ b. sz. a . rendeletével az ezzel kapeso $Ltбк  sб tszerzód čsscl jóvđhagyalik. 
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szerződés megkötésére és jóváhagyására kiküldött bizottság is jóváhagyta a szerz ődés 
szövegét. 

A szerződéssel kapcsolatban a vármegyei alispán még augusztus 10-én átira-
tot intézett a város közgyűléséhez, és kimondta, hogy az augusztus 8-án kötött szer-
ződést Vartus Alajos és Társai céggel azzal hagyta jóvá, hogy a szerz ődés záradéká-
ban az a feltétel is szerepeljen, hogy a vállalkozók szerz ődésbeli jogaikat a városi 
közgyűlés jóváhagyása nélkül másra át nem ruházhatják. 

A szerződéshez augusztus 25-én pótszerz ődést is kapcsolnak, amely némileg 
korrigálja és kiegészíti az eredeti szöveget. 

Mivel a szerződés és a pótszerz ődés fontos és érdekes adatokat tartalmaz, ki-
vonatosan és összefoglalva nem lehet ismertetni. Ezért teljes terjedelmében az eredeti 
alakjában köžzétesszük. 

E1 Vartus Alajos és Társai közkereseti társaságot - a 16202/893 i.sz. cégbe-
jegyzés szerint Vartus Alajos takarékpénztári igazgató, Rezsny Aurél rend őrkapitány, 
Matkovics Lajos főszolgabíró és Viberál Dénes telekkönyvvezet ő , tégla- és cserépgyár-
tulajdonosok 1893. július 1-én alapították. 1894 februárjában az üzletet g őzhengerma-
lommal bővítették ki és Pekle Lipót (a villanytelep kés őbbi igazgatója) társtagként 
belépett a cégbe. A gőzhengermalom az akkori G тundbök-téglagyár és a fels ővárosi 
r. katolikus temető  mellett állt, a mai nagymalom területén. 

Vartus Alajos és cége a villamos áram szolgáltatását engedélyez ő  iparigazol-
vánnyal és a szerződéssel a zsebükben hozzáfoghattak a tervek megvalósításához. 

A Szabadkai úti gőzhengermalom újonnan épült gépházába beszerelték az el-
ső  két 80 LE, 50 kVA-os, 2100 voltos és 25 A-os egyfázisú áramfejleszt ő  generátort, 
melyet a malom meglévő  kis gőzgépeivel felváltva üzemeltettek. Ezzel egyidej ű leg 
építették meg a mintegy 3 km hosszú, 1 • 2100/1 110 `voltos táp- és elosztó városi 
villanyhálózatot is. Minden második faoszlopon egy 32 gyertyafény er ősségű , szénszá-
las izzólámpás falikar volt felszerelve, egyszer ű  kapcsolóval. Ezen a hálózaton kez-
detben csak néhány légh űtéses ún. "E" típusú egyfázisú transzformátor szolgáltatta az 
energiát, oszlopra szerelve. Ez volt az akkori Zipernovszky-Déry-Bláthy-féle transzfor-
mátor. Egyébként az áramtermeléshez szükséges gépeket, transzformátorokat, vezetéke-
ket és egyéb kellékeket a budapesti Ganz és Társa cég szállította le: 

Ami az utcai hálózatot illeti, a szerz ődés kötelezte a vállalkozót, hogy 
szeptember 15-ig a Szabadkai, az Eötvös, az Adai, a Kossuth, a Híd, az Úri és a De-
ák utcákban (ma Petőfi Sándor, Népi" forradalom, Karadjordje, Lenin, Jovan 
Djordjević, Stevan Sremac és Pionír utcák), a hajóállomáson, a városházán, a nagy-
vendéglőben (Eugén szálló - ma a M űvelődési Ház épülete), a F őtéren és a tiszai hí-
don, valamint az említett utcákból kiágazó mellékutcákban legalább egy-egy lámpa 
felállításával az elektromos világítást biztosítsa. 

Konc György városi főmérnök jelentése alapján a városi tanács még a szer-
ződéskötés napján végzést hozott az utcai lámpák elrendezésér ő l. 

A Vartus Alajos és Tsa által bemutatott tervet és a lámpák rajzát a városi 
mérnök javaslata ellenére elfogadják oly módosítással, hogy a Szabadkai és az Eöt-
vös utcákban kétsoros vezeték és lámpaelrendezés legyen, egyben a Tópad (Ivo Lo-
la Ribar) utcában a Kard (Vojislav Ili ć) utca sarkáig, valamint a Szép utcában kétso- 
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ros vezeték felállítását rendelik el, a többi utcában pedig egyoldalas vezetéket 'ter-
veztek. 

A városháza épületében a következ ő  helyiségeket tervezték villannyal vikigíta-
ni: a polgármesteri hivatalt 3, a tanácstermet 4, a f őügyészi hivatalt 1, a II, jegyzői 
hivatalt 2, a polgármesteri hivatal el őszobáját 1, a lépcs őházat és alsó folyosót 2, a 
közig. tanácsnok hivatalát 2, a mérnöki hivatalt 3, a f őjegyzői hivatalt 2, az iktatóhi-
vatalt 1, a központi irodát 6, a folyosót és el őszobát 2, a lépcsőházat 1, az előteret 
1, a kapualjat 1, a kapitányi hivatalt 3, a házipénztári hivatalt 4, a kis folyosót 1 
égбvel. 

A városházán ideiglenesen bevezetend ő: a központi irodában 2 drb 5-5 égős 
csillár, az udvari istálló megvilágítására pedig szükség szerint szerelik fel az ég őket. 

A Nagyvendéglбben felszerelendő  és tervben bemutatott világítási elosztást is 
jóváhagyták. E szerint a díszteremben 3 er ős csillárt, az üvegterembe 1 drb 30 égős 
csillárt, a társaskörben pedig 2 drb 5 ég ős csillárt helyeznek el ideiglenesen, ezenkí-
vül a folyosón és a lépcsőházban, illetve a kis kertben, az istállóban és az udvarban 
szükség szerint helyeznek el lámpákat. 

A megkezdett munkálatok jól haladtak. A szerz ődéskötéstől számítva alig több 
mint egy hónap alatt elvégezték a legszükségesebb munkálatokat, hogy szeptember 
21-re, a királylátogatás napjára a tervezett útvonal ki legyen világítva. 

1895. szeptember 14-én megtartották a próbavilágítást. Másnap, 15-én egy he-
lyi újság így kommentálta a nem mindennapi eseményt: „Nevezetes napra virradt 
ma Zenta város közönsége. Bontakozunk ki az örök sötétségb ől, mert amit eddig 
csak luxusként élvezhettünk, ma egész valójában közkincsünkké lesz. Hála a gondvi-
selésnek, mely oda terelte közállapotunkat, hogy végre ma este ragyogó világításnak 
örvendhetünk. A Vartus Alajos és Társai cég, mely városunkkal villany-világításra 
szerződött, ma beváltja szavát. A villanyvilágítás el őmunkálatait teljesen befejezte, s 
ma este 8 órakor tartja elsd világítását, mely az el őzetes próbák után teljes sikernek 
néz elébe. A király látogatására való tekintetb ől: ezidőszerint 14 ívlámpa állítatott 
fel, a szerződött 400 közlámpa közül pedig 200. A többinek felállítása az ünnepség 
utánra marad." 

Ezzel Zenta városa az egész Délvidéken az els ők között kapott villanyvilágí-
tást, megelőzve ezzel több nagyobb várost. Újvidék pl. csak 1911-ben kap villanyvilá-
gítást, Szabadka 1896-ban, Zombor pedig 1905-ben. 

A villanyvilágítás bevezetését ől 1925-ig 

Az állandó villamos • energia szolgáltatása hosszú távon igen kedvez ően. hatott 
az ipar és kereskedelem fellendülésére, mivel teljesen új távlatokat nyitott a gazda-
ságnak. Kezdetben ugyanis csaknem kizárólag világításra használták az áramot, az 
ipar és a technika fejl ődésével azonban megjelentek a gazdaságos és olcsón termel ő  
gépek és berendezések. 

Az áramszolgáltatás megindulása után a városi gazdászati bizottság javaslatot 
terjesztett a közgyűlés elé a városházán és a Nagyvendégl őben (Eugén-szálló) elhelye-
zett ideiglenes világítás véglegesítésére. 
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Vartus A lajos és Társai részére kiadott m űködési engedély. .  



Két GANZ-féle 50 kVA-os egyfázisú generátorral kezdték 
meg az áramtermelést 1895-ben Zentán. 

A villanytelepen harminc éven keresztül üzemelt a 
Zipernovszky-Déri-Bláthy-féle E-típusú transzformátor. 



Az októberi közgyűlésen elfogadott javaslat éhelmében a városházán felszerelt 
40 drb-on felüli lámpákra évi 300 óra égési id őt biztosítanak, továbbá a piactéren 
levő  ívlámpát az Eötvös és a Deák utcák keresztez ődésére helyezik át, illetve az 
ívlámpák közelében lévő  feleslegessé. váló közönséges lámpákat áthelyezik a város 
külső  részébe, és azokból kettőt a városháza kapuja elé. 

A villanyvilágítás bevezetésével gyakorlatilag munka nélkül maradtak az ed-
dig alkalmazott lámpagyújtók. Ennek ellenére azonban maradt a városban néhány 
petróleumlámpa, mivel az el őzetes terv értelmében csak 1896 nyarára tervezték a 
villanyvilágítással kapcsolatos munkálatok befejezését. Az elbocsátott lámpagyújtók 
számára azonban a közgy űlés kártalanítás fejében félhavi fizetést hagyott jóvá, és 
utasította a házipénztárt az összeg kiutalására. 

1896 januárjában a közgy űlés elé kerül a gazdászati bizottság javaslata a vá-
rosházára bevezetend ő  elektromos fővezeték tárgyában, illetve a városháza elektromos 
vezetékrendszerének átszerelése, a hivatali helyiségek és a f őldszinti üzlethelyiségek-
boltok világítási terve. A közgy űlés elvben elfogadta a javaslatot, de annak megvaló-
sítását egy nagyobb kölcsön felvételéig elhalasztotta. 

Júliusban a városi közgyűlés jóváhagyta a villamos világítási órabeosztást 
(naptárt), megtartásának ellen őrzésével a városi mérnököt bízták meg, aki emellett a 
világítás erősségének a szabályosságát is ellen őrzi. A közgyűlés határozatot hozott a 
világítási órabeosztás kinyomtatásáról és szétosztásáról is. 

Vartus Alajos és Társai vállalkozók még a nyár folyamán bejelentették, hogy 
az utcai hálózat, illetve világítás kiépítését befejezték, és az els ő  teljes világítás a 
városi tanácshoz beadott világítási naptár szerint július 27-én kerül sorra. 

A következő  év elején a gazdászati , bizottság a villamos világítás átvétele 
kapcsán javaslatot tesz, hogy az átvételt az állami szakért ővel együtt tartsák meg. 
Ennek megfelelően és a vállalati szerződés 11. paragrafusa értelmében Schraub Šán-
dor, a magyar királyi Technológiai Iparmúzeum tanára megvizsgálta, hogy a villa-
mos világítás egész rendszere megfelel-e a kor m űszaki követelményeinek. Err ől je-
lentést állított össze, miszerint a vizsgálat általában arra terjedt ki, hogy az áramfej-
lesztő  telep és a hálózat „teljesen a kor igényeinek megfelel ően van e berendezve", 
azonfelül a szerződés műszaki részére vonatkozó pontok szintén a vizsgálat tárgyát 
képezték. 

A vizsgálat megállapította, hogy a villamos telep a szerz ődésnek megfelel ően 
a budapesti Ganz és Társa cég áramfejlesztési rendszerét alkalmazza. Az elvégzett 
mérések alapján a dinamó kapcsain a primer áram feszültsége 2000 V-ot, míg a 
szekunder áram feszültsége 100 V-ot tett ki. Méréseket végeztek a m.kir. Technológi-
ai Iparmúzeum ún. Weston-féle mérőműszerével a hálózat különböz ő  pontjain. (az 
áramfejlesztőtől számítva a legtávolabbi pontokon is) annak érdekében, hogy meg-
van- e a kellő  feszültség. A további mérések szerint az Eugén szállodában (ma a 
Művelődési Ház épülete) este 8 órakor a feszültség 101,5-102 V-ot tett ki; 8 óra 37 
perckor a Pet őfi és a Fűrészgyár utca sarkán (ma L. Lazarevi ć  és Újvidéki utcák) 
99,5 V; 8 óra 51 perckor a Batthány és Halász utca (Nemanjina, Halász) sarkán 99 
V; este 9 órakor pedig az Angyal utcában (Ise Neši ć) levő  utolsó lámpán szintén 99 
V feszültség volt mérhető . 
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Tehát megállapítható, hogy a szerz ődésben előírt 100 V feszültség a hálózat 
különbözđ  pontjain megfelelő  volt. 

Ennek kapcsán kihangsúlyozták, hogy fontos a feszültség állandó szinten tar-
tása, mivel a lámpák akkor égnek igazán jól, ezért ezt id őnként ellenđrizni kell. 
Schraub Sándor az ellenőrzés folyamán azt tapasztalta, hogy a fogyasztóknál 
beszerelt villanyórák csak az elfogyasztott áram mennyiségét jelzik (tehát amperóra-
számlálók), így nem jelzik a feszültséget (mellesleg: a ma használatos órák is ilye-
nek), ennélfogva ha az áramszolgáltató kisebb feszültség ű  áramot fejleszt, akkor ke-
vesebb energiát szolgáltаt, így megkárosítja a fogyasztókat, akik a teljes árat fizetik 
a kevesebb árammennyiségé. Ha az amperóra- számlálókon leolvasott mennyiséget 
megszorozzuk 100-zal, akkor megkapjuk a watt -órák számát, s ez a 4 krajcár / 100 
watt óra egységár alapján számíthatjuk ki az elfogyasztott áram árát. 

A további ,ellenőrzés folyamán megmérésre került a F ő  téren elhelyezett 2 ív-
lámpa fogyasztása is (az 16 amper er ős volt), melynek erőssége jóval meghaladta a 
szerződésben megállapított 800 gyertya fényer ősséget. 

A telepen lévő  két 2000 voltos és 25 amperos áramfejleszt ő  teljesítménye 
(2000X25= 50000) 50 kilowatt - tehát a két gép összteljesítménye 100 000 watt. Ez a 
teljesítmény elég ahhoz, hogy a hálózatra kapcsolt lámpákat ellássa. A két gép egy-
más között párhuzamosan kapcsolva is dolgozhat, amit a próbák igazoltak, illetve 
maximális megterhelés mellett is zavartalanul m űködtek. A városháza, az Eugén szál-
loda és az adóhivatal padlásán lev ő  transzformátorállomásokat is átvizsgálták. Ezek-
nél szükség van arra, hogy tűzveszély elhárítása végett valamennyit 1 mm vastag fém-
lemezzel beburkolják. A szálloda padlásán levő  csupasz és kézzel elérhető  vezetéke-
ket pedig szigetelni kell. 

Schraub Sándor további észrevétele az volt, hogy a hálózat egy-két exponál-
tabb helyén - a Főtéren, a városházán és az Adai út végén -villámhárítót szereljenek 
fel. A vezetékek el őírt magassága szerinte mindenhol megfelel ő . 

Összegezésképpen a véleménye, hogy „a zentai áramfejleszt ő  telep és hálózat -
az előbb említett és könnyen helyre hozható csekélységekt ő l eltekintve - az elektro-
technika mai állásának megfelel ően van készítve, s a szerz ődés pontjainak megfelel" 
(1897.jun 4-én). 

A jelentést a városi közgyű lés elfogadta, és ennek értelmében a szerz ődés 3. 
pontja alapján elrendelte a vállalakozónak az összesen évi 9120 Ft havi egyenl ő  
részletekben történő  kifizetését. 

A villanyvilágítás rendszeresítése után id őnként különféle m űszaki és egyéb 
problémák adódtak. Az 1899 novemberében tartott városi közgy űlésen szóvá teszik, 
hogy a világítás nem mindenhol a kellő  erősségű, ezért ennek ellen őrzésére a válla-
lati szerződés 14. paragrafusában említett bizottságot meg kell alakítani, melybe a 
képviselő-testület 2 tagot és az érintett vállalat szintén 2 tagot küld. 

A Vartus-Rezsny- Matkovics-Viberal pénzügyi csoport többféle vállalkozással is 
foglalkozott. Ügyes pénzügyi manővereikkel ki tudták aknázni a kínálkozó lehet ősé-
geket. 

Vállalkozásaikat ügyes pénzügyi tranzakciókkal finanszírozták. A Takarék és 
Hitel Rt.-t egyenesen saját közkereseti társaságuk els ődleges pénzelése céljából alaki- 
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tották. Valószínű , hogy üzemük bővülése folytán elégtelennek bizonyult a csoport ál- 
tal forgatott tőke, melyet a meglevő  üzletága mellett más téren is be kívántak fektetni. 

A századfordulóra elérkezettnek látták az id őt, hogy nehezen pénzelhet ő  vál-
lalkozásaikat kedvező  áron eladják. E célból összeköttetést kerestek a Markovits-féle 
tőkés csoporttal, amely viszont egy szegedi pénzcsoporttal állt kapcsolatban. Annak 
ellenére, hogy a Markovits-csoportnak sem állott rendelkezésére elegend ő  tőke, mégis 
tárgyalásokba bocsátkoztak Vartusékkal és megvették a felkínált üzemeket. A 
megvásárolt üzemek m űködtetését, illetve a tőkehiányt részvénytársaság alakításával 
kívánták megoldani. 

Az 1900. febr. 1-én megtartott városi közgy űlésen ismertetik Vartus Alajos és 
Társai, illetve Markovits Lajos és Társai közös kérvényét a villanytelep megvétele 
ügyében, mivel a szerz ődésbeli jogok és kötelezettségek átruházása a képvisel ő-testü-
let hatáskörébe tartozik. 

Markovits és Társai cég. kijelenti, hogy az adásvétellel kapcsolatban vállalják 
a következő  kötelezettségeket: 

Hajlandók ingyenesen bevezetni a magánosoknak (magánfogyasztók) is a 
villanyvilágítást, csak az anyag beszerzési árát fizettetik meg. 

A fennálló szerződés értelmében eddig a lámpákat és az elektromos készü-
lékeket kizárólag a vállalkozó szerezte be, Markovits és Társai cég megengedi, hogy 
a szükséges felszerelést az izzólámpák kivételével bárki bárhol beszerezhesse. 

Az izzólámpák 40 krajcáros árát a Markovits és Társai cég egyel őre 32 
krajcárra szállítja le, és kilátásba helyezi, hogy amennyiben az izzólámpák gyári be-
szerzési ára csökkenne, úgy ők is hajlandók hasonló kedvezményt nyújtani a vev őknek. 

Különféle kifogások ellenére a városi közgy űlés úgy látja, hogy az adásvétel-
nek nincs törvényes akadálya, és 116. sz. határozatával a szerz ődést jóváhagyta. E sze-
rint Vartus Alajos és Társai cég Zenta városával kötött szerz ődését és pótszerz ődé-
sét annak minden jogaival és kötelezettségeivel a Markovits Lajos és Társai cégre 
ruházzák át azzal a feltétellel, hogy a szerz ődésben kikötött óvadékot szabályszer ű  
értékpapírban vagy készpénzben kell letenni, továbbá hogy az utcai lámpák esetében 
a vevő  cég köteles biztosítani a 16 gyertyafény er ősségű  fényforrást. 

Még ez év áprilisában Szárits Bertalan városi f őügyész_ előterjeszíi a 
4785/kig. 1900 sz. alatti jelentést, melyben a Zenta város és Markovits Lajos és Tár-
sai cég között létrejött átruházást jóváhagyó okmányt elfogadásra javasolja. 

A 116. sz. határozatot a közgyűlés teljes egészében elfogadta, és jóváhagyás vé-
gett felterjesztette a vármegyei törvényhatósághoz, mely az adásvételre vonatkozó ha-
tározatokat úgyszintén helybenhagyta. 

Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy a villanyvilágítás bevezetésé-
vel állandóan jelentkeztek kisebb-nagyobb gondok. 1903 decemberében Nagy Abonyi 
László képviselő  felszólal, hogy a közgyű lés múlt évi határozatához képest az utcai 
világítás nem reggeli 6 órakor, hanem már 5-5 óra 30 perckor megsz űnik, így a 
hajnali misére járók botorkálnak. A polgármester bejelenti, hogy intézkedett, miszerint 
reggel negyed hétkor oltsák el a lámpákat. Meghagyta, hogy a rend őrfőnök a csend-
őrökkel és az éjjeliőrökkel ellenőriztesse a kikapcsolást, és jelentsék a mulasztásokat. 
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Az évek folyamán állandóan b ővítették a hálózatot és a világítást. Az illeté-
kes bizottság 1904 decemberében javasolta az összes utca kivilágítását. A képvisel ő-
testület véghatározatban mondta ki, hogy az utcák kivilágításához szükséges további 
5000 m vezeték és a 100 méterenként elhelyezett lámpák után - (melyek évi égés-
tartama 2375 óra) égési óránként 1,84 fillért fizetni és az eddig használatos lámpák-
kal azonos (ugyanolyan teljesítmény ű) lámpákat alkalmazzanak! 

A villamos vezeték költsége a vállalat ajánlata szerint 100 m-enként 89 koro-
na 48 fillér, ezek szerint az 5000 m vezeték 4474 korona egyszeri költséget tesz ki, 
mely összeget Zenta város három év alatt egyenl ő  részletekben, kamat nélkül fizet 
meg. A vezeték és felszerelés fdnntartási költségei kizárólag a vállalkozót terhelik, 
úgyhogy Zenta városa a fenti végösszegen felül semmit sem köteles fizetni, csupán 
az óránkénti világítási díjat. 

A Felsőkertekre nyíló utcában még két lámpa felállítását tervezték, továbbá az 
Újtemplom utca végén lev ő  új mézi kúthoz egy lámpát, melyhez az áram egy meg-
hosszabbított vezetéken jut el, a lámpát pedig az Újtemplom utca végét ől fogják 
áthelyezni. 

A hálózat korszerűsítéséről az Összetartás c. helyi lap 1904. február 12-i szá-
mában „Új villanyégők" címen a következőket írja: „ A Markovits és Társa villany-
világítási vállalat, úgy látszik, maga is megsokallta a régi villanyég ők rossz égését, 
mert most az egész város területén lev ő  villanyégőket újjal cseréli fel. Tegnap kezd-
ték meg az alsóvárosban a kicserélést, s e napon száz darab új ég ő  lett felcserélve. 
Pár nap múlva tehát új fényben fog úszni a város, nagy szomorúságára a kimarado-
zó férjecskéknek, kikkel nem egyszer megtörtént, hogy a sötétség miatt csak a reg-
geli órákban kullogtak haza, azzal mentegetvén magukat feleségeik el őtt, hogy a 
rossz világítás folytán a sötétben nem találták meg sem a lakásukat, sem a kapuki-
lincset, s reggelig kellett várniuk, míg kivilágosodik. Most tehát elég világos lesz éj-
jel is, csak a villanytelepen ne fűrészporral fűtsenek be, mert akkor a jó ég ők dacá-
ra is oly sötétség lesz, mint eddig volt." 

A novemberi közgyűlésen Katona Gergely képvisel ő  és társai indítványt ter-
jesztenek elő , hogy a Malom, a Dob és az András (JNH, Arany János és Matija 
Gubec) utcák kapjanak villamos világítást. Továbbá határozat születik, hogy Keceli 
M. Balázs, Fendrik Ferenc, Be rta Pál és Kopasz Antal városi képvisel őkből, valamint 
a városi mérnökből álló bizottság helyszíni szemle alapján mérje fel - az egész vá-
ros területén -, hogy mely utcák kivilágítása szükséges. 

Az év végére a zentai villanyvilágítási vállalatot 25 780 m vezeték mellett 
3127 lámpával vették igénybe. Az utcai lámpák száma 400, a magánfogyasztóknál 
2727 (1903-ban 2209 darab). Az évi fogyasztás 999 375 hektowatt. 

A .következő  évben a városi tanács javaslata alapján döntés születik arról, 
hogy a villanyvilágítási berendezéseket bizottság vizsgálja felül. A megalakítandó bi-
zottságba a város részér ől Schraub Sándort, a Technológiai és Iparmúzeum tanárát 
és Harr Tempis Mór műegyetemi tanárt kénék fel. 

A Markovits és Társa cég azon javaslatát, hogy a bizottságba egy szegedi 
villanyvilágítási vállalat szakért ő i kerüljenek be, a közgyűlés nem fogadta el. 
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Az év végén határoznak arról, hogy az iparos tanonciskolába be kell vezetni 
a villanyt. A tantermekben 28, a folyosókon 3 lámpát terveztek 691 korona 92 fillér 
költséggel. 

A világítási idő  meghatározása minden évben a városi tanács feladata volt. 
Az év vége felé állították össze a következ ő  évi világítási naptárt, s a villanyvilágí-
tási vállalat ennek alapján működtette a közvilágítást. Ebb ől azonban néha bonyodal-
mak származtak. Így például a városi tanács által az 1906. évre kidolgozott naptárt 
a Markovits és társa cég a közgy űlésnél megfellebbezte. A képvisel ő-testület viszont 
azzal utasította el a fellebbezést, hogy a vállalattal megkötött szerz ődés nem mondja 
ki, hogy a 400 utcai égőnek egyenként 2375 órát kell égnie. Az égési órákra vonat-
kozóan a szerződés és pótszerződés 3. paragrafusában foglalt intézkedés úgy értelme-
zendő , hogy a 400 égőnek (lángnak) összesen legalább 950 000, tehát egyenként át-
lag 2375 órát kell világítania. Ennek alapján Markovits Lajos és Tsa fellebbezését 
elutasították, és a világítási naptárt jóváhagyták. 

Közben Bács-Bodrog vármegye törvényhatósága jóváhagyta a világítás kib őví-
tésére hozott 1437/1905 sz. véghatározatot, melynek értelmében felkérik a villanyvilá-
gítási vállalatot, hogy az új lámpákat és a hozzájuk tartozó felszereléseket állítsák 
fel, illetve a lámpák helyeinek kijelölésére bizottság alakuljon, melynek tagjai a 
rendőrkapitány, a városi mérnök, valamint Kincses Vince és Szabó Mihály képvisel ők. 

Még a nyár folyamán utasítják a városi mérnököt, hogy készítse el a világí-
tási naptárt az 1907. évre, a rend őrkapitányt pedig azzal bízták meg, hogy közbiz-
tonsági szempontból ellen őrizze a vezetékek kifogástalanságát. A továbbiakban jóvá-
hagyták az 1642/1905. sz. határozatot a villany bevezetésér ől az iparos tanonciskolába. 

Az októberi közgyűlésen a képvisel ők úgy határoznak, hogy a hátralev ő  két 
hónapban a régi világítási naptár megfelel, az új naptárt nem alkalmazzák, de uta-
sítják a városi tanácsot, hogy a fellebbezésre való tekintettel a következ ő  évben lép-
tessék azt életbe. 

A következő  évben a Markovits és Tsa cég ismét kérvényt nyújt be a világí-
tási naptár ellen. A képvisel ők panaszkodnak, hogy sok a rossz lámpa, és nem volt 
olyan éjszaka, hogy kifogás ne lett volna a világítás ellen. Ennélfogva kérik a fény-
és áramerősség szigorúbb ellenőrzését, ha netán csökkenés állna be. Véghatározatban 
mondják ki, hogy ezentúl az ellen őrző  bizottságba szakértőket fognak kinevezni, és 
döntés születik arról is, hogy a cégnek a Hajnal (Bácska) utcában 3 új lámpát kell 
felállítania. 

Az 1908. május 27-i közgyű lésen Bergel Leó képvisel ő  felszólal, hogy a város 
villamos világítását addig biztosító vállalkozó, a Markovits és Társa cég megsz űnt. A 
város villanyvilágítását most már a cég szerz ődés nélkül teljesíti, s őt még a vasúti 
hídra is felvezette a villamos vezetéket minden megbízás nélkül. Kéri, hogy ez ügy-
ben mielőbb sürgős intézkedés történjék. Erre reagálva a közgy űlés átadta az ügyet 
a jogügyi bizottságnak. 

A következő  (június 13-i) közgyűlésen előterjesztették a Markovits és Társa, 
valamint a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Részvénytársaság cégeknek 
5019/1908 kig, számú bejelentését az el őbbi cégnek részvénytársasággá való átalaku-
lásáról, továbbá az összes üzemeknek és szerz ődéseknek az átvételér ől. Majd felolvas- 
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ták a képvisel ő-testület jogász tagjaiból összeállított bizottság, továbbá a gazdászati 
bizottság és a városi tanács határozati javaslatát. 

Dr. Ellinger Jenő  városi képviselő  a tanács határozati javaslatát csak olyan 
kikötéssel indítványozza elfogadni, ha a bejelentett részvénytársaság Zenta városnak 
biztosítja azt az el őnyt, hogy a tiszai vashíd villamos világításának felszerelését és a 
híd világítását is díjtalanul elvállalja. 

A többség ezzel egyetértett, és határozat született, hogy amennyiben a rész-
vénytársaság a városnak biztosítja a mondott kedvezményt, úgy a közgy űlés hozzáј  i-
ml a szerződés megkötéséhez, illetve annak átruházásához az új részvénytársaságra. 

Mivel az új részvénytársaság teljesítette a megszabott feltételeket, a városi 
közgyűlés is elfogadta a szerz ődések és egyéb kötelezettségek átruházását a Zentai 
és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Részvénytársaságra. Ennek értelmében a vállala-
kozót megbízták, hogy a tiszai hídon és a feljárókon 15 lámpát állítson fel lehet ő-
leg minél hamarabb a hajózási balesetek elkerülése végett. Emellett szükséges még 
4 kandeláber elhelyezése is, melyeknek beszerzésére a hídépít ők vezetőségéi kérték 
fel. A lámpák helyeinek kijelölését a városi tanácsra és az építészeti bizottságra bízták. 

Ez volt a város els ő  nagyobbszabású vállalata, mely többszáz munkást foglal-
koztatott. A vállalat ipartelepein fűrészgyár, villanytelep, téglagyár és malom is működött. 

Az 1893-ban alakult és a Markovits Lajos és Tsa cég által 1901-ben megvá-
sárolt Grundbök-téglagyár, továbbá Vartus Alajos közkereseti társasága, valamint a 
Markovits és Társa cég volt az új részvénytársaság gerince. A cég 1908. február 11-
én Budapesten alakult az említett zentai, továbbá id. Mélik István, Dobribán és 
Markovits szegedi cégek vállalataiból. 

A vállalatnak zentai ipartelepein kívül a Hunyad megyei Roskány községben 
voltak erdőbirtokai, illetve ugyanott mészéget ője. 

Ez a vállalat villanytelepe révén nagyban ho т_zájámlt a város fejl ődéséhez. 
Üzleti működésének ideje alatt belföldi t őkével működött, részvénytársasággá történ ő  
átalakulása előtt pedig az egyes üzemrészek közkereseti társaságként üzemeltek. 

A zentai vállalatot gyakorlatilag Budapestr ől irányították az ottani igazgató 
bizottsági tagok, akik egyben a vállalat részvényesei is voltak: Schanzer Ignác faki-
termelő, Forró Róbert, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank cégjegyz ője, Fuchs 
Aladár, a Magyar Fakereskedők Hitelintézete Rt. vezérigazgatója, if]. Braun Ignác, 
Kohn Ignác és dr. Flesch Miksa, a Zentai Takarékpénztár igazgatója, valamint Braun 
Vilmos, a Markovits és Tsa cég beltagja. Minthogy a vállalat kivitelre is termelt, ne-
vét németül is bejegyeztette a cégjegyzékbe: Zentaer und Roskanyaer Vereinigten 
Industrieunternehmungen A.G., Zenta. 

A vállalat megalakulásakor több különálló iizemrészlege volt: a mai kaszár-
nyával szemközti sarkon a gőđű részüzem, egy ötvagonos exportmalom, téglagyár és 
a fő  jövedelmi forrást jelentő  villanytelep, mely a közvilágítás mellett elektromos 
energiával is ellátta a többi ipari vállalatot. 

1912/13-ban a megnövekedett fogyasztás, illetve korszer űsítés révén a vállalat 
új gépeket szerzett be. Ekkor szereltek be a gépházba egy 500 LE és egy 200 LE, 
compound-rendszerű  gőzgépet, a budapesti Láng gépgyár termékeit, melyek tengely-
kapcsolásban voltak egy-egy 3 2100 voltos, Ganz-Budapest gyártmányú szinkron 
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áramfejlesztő  generálorral. Ez utóbbiak még csak 1 2100 voltot adtak le egyfázisú 
terheléssel. Ugyanekkor állították fel a generátorok közelében az új hatmez ős kap-
csoló-mérő  táblát, szintén a .Ganz Villamossági Rt. gyártmányát. 

1913 áprilisában bizottság alakul a városi tanács 3375/1913 sz. határozata 
alapján a vállalati szerződés 14. paragrafusa éhelmében a villanyvilágítás összes be-
rendezéseinek megvizsgálására. 

A vizsgálatról jelentés készült, amelynek megvitatásánál jelen voltak: Szárich 
Géza polgármester, Barcsai Oszkár és Mihelffi Frigyes budapesti elektromérnökök, a 
Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok részér ől pedig Schmidl Simon és Pekle 
Lipót, a villanytelep igazgatója. 

A vállalati szerződés a következő  pontokra nézve írta el ő  a szakértői vizsgá- 
latot: 

Megfelel-e a villamos telep a közbiztonság szempontjából? 
Megfelel-e a szerződésben körülírt teljesítőképesség szempontjából? 
Jókarban vannak-e tartva a szerkezetek? 
A fogyasztás elszámolására alkalmazott eszközök és módok kifogástalanok-e? 

A felvett jegyzőkönyv a vizsgálatról a következ őket tartalmazta: 
I. 

1. Megvizsgálták a központi áramfejleszt ő  telepet és annak nagy- és kisfeszült-
ségű  elosztó hálózatát. 

a/ A központi áramfejleszt ő  telep üzembiztonság szempontjából megfelel a kö-
vetelményeknek. A gépházban vezetett nagyfeszültség ű  vezetékeket az üzemfeszültség-
nek megfelelően szigetelő  porceláncsigákra kell helyezni úgy, hogy a kis és nagyfe-
szültségű  vezetékek egymástól megkülönböztethet ők legyenek. 

b/ A hálózatra nézve üzembiztonság szempontjából a következ ő  átalakításokat 
kell elvégezni: 

A padlásokon elhelyezett transzformátorokat és bármely a nagyfeszültség ű  
vezetékhez tartozó berendezéseket át kell helyezni külön erre acélra szolgáló házi-
kóba. 

A transzformátorok nagy- és kisfeszültség ű  csatlakozó vezetékeit úgy kell 
elrendezni, hogy azok egymással ne érintkezhessenek, és a mindenkori feszültség el ő-
írásainak megfelel ően legyenek felszerelve. 

A transzformátorokat a szekunder oldalon biztosítani kell a nagyfeszültség ű  
behatolás ellen. 

A vezetékek mentében lev ő  fák nyesését sürgősen el kell végezni a zárlat 
elkerülése végett. 

A jövőbén létesítendő  vezetékeknél 35 m-nél nagyobb oszloptáv ne legyen. 
II. 

Teljesítőképesség szempontjából az áramfejleszt ő  telep képes a 120 KVA . tel-
jesítmény leadására. A berendezések ezid őszerint 2 drb egyenként 50 KVA teljesít-
ményű  és 1 drb 180 KVA teljesítményű  -összesen 280 KVA-os gépcsoportból áll-
nak, tehát a szükséges tartalék felett. Ezenkívül a telepet most b ővítik 1 drb 350 
KVA-os gépcsoporttal. A vezetékhálózatba beépített 25 drb transzformátor 
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összteljesítménye 285 KVA. A transzformátorok kapacitása a jelenlegi maximumot 
100%-kal múlja felül. 

III. 
A megfelelő  szintű  karbantartás megköveteli, hogy: 

az oszlopok tartósságát az elkorhadás szempontjából gyakrabban kell felül-
vizsgálni, illetve azokat felcserélni vagy megerősíteni. 

A vezetékek darabolását el kell kerülni, és a hálózatot gondosan rendben 
kell tat=tani. 

Iv. 
A Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok cég megjelent képvisel ői kije-

lentették, hogy egyes pontokra nézve a szerz ődés szerint nem volnának kötelezhet ők, 
de a város és a társaság közötti jó viszony fenntartása érdekében a cég kötelezi 
magát az összes felsorolt munkák elvégzésére. 

A város képviselői a munkálatok elvégzésére vonathozó nyilatkozatot tudomá 
sul véve kijelentették, hogy a szerz ődés értelmezésével nem óhajtanak foglalkozni, ., 
mivel ezúttal pusztán m űszaki szempontból vizsgálták a kérdést. 

A háborús évek gazdasági romlása a villanytelepet sem kerülte el. 1916 
őszén a Zentai és Roskányi Egyesűit Iparvállalatok Rt. kérvényt nyújt be az áram 
árának felemelése céljából. 

Heinrich Emil városi képvisel ő  a kérelem elutasítását javasolja, mivel szerinte 
a 21 évvel ezel őtti szerződés elég magas árat biztosít a vállalatnak. A háborús vi-
szonyok miatt a kérelemnek részben helyt adtak, és október 1-t ől a.. háború végéig 
25%-kal emelték az áram árát, viszont a magánfogyasztók számára az ár a régi 
maradt. A közgyűlés az áremelést úgy hagyta jóvá, ha a vállalat 48 óra alatt kicse-
réli az đsszes nem megfelelő  oszlopot. 

A következő  évre a vállalat ismét emelni szándékózik a motorikus (motorok 
meghajtására szolgáló) áram árát, melyet az egységárra való emelés szintjén a kép-
viselő-testület jóvá is hagyott. Még ugyanez év októberében a Zenfai és Roskányi 
Egyesült Iparvállalatok Ri bejelenti, hogy nem szolgáltat több áramot, illetve beszün-
teti ennek termelését, amennyiben a város nem járul hozzá a kért áremeléshez. A 
képviselő-testület méltányolva a villamos áram el őállítási árának drágulását, a közcé-
lú világításra vonatkozó szerződés szerinti árat 1917. november 1-t ől a háború végé-
ig 50%-al felemeli, beleéve ebbe a 25811/1192.kig. ik". 1916. szám alatti véghatáro-
zattal az előző  évben megadott 25%-os áremelést is. 

Az 1917.március 21-i közgyűlés a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok 
Rt. székhelyét Budapestre tette át, ezét a zentai üzemet törlik a nyilvántartásból, il-
letve a cégjegyzékbő l. 

Az utolsó háborús évben a villanytelepen üzemzavar állt el ő, s emiatt a vá-
rosi gazdászati bizottság javasolta a várost é гt kár felbecsülését kiküldött bizottság 
részéről, valamint az igazgató bizottság meghallgatása mellett. 

1920-ban a vállalat ismét áremelést kért, de a közgy űlés ezt elutasította. 
Az impériumváltás után a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Rt. több 

más nagyvállalattal együtt minisztériumi ellen őrzés alá került, ún. szekveszter válla- 
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lattá alakult át, kirendelt kormánybiztosi felügyelettel. Ez gyakorlatilag a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság részér ől az országhoz csatolt területeken m űködő  fontos és 
kisajátításra előirányzott nagyvállalatok esetében alkalmazott módszer volt. 

1920. december 30-án az igazságügyminisztériumtól utasítás érkezett, mely sze-
rint a miniszter jóváhagyta a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Rt.-nál 
alkalmazott tisztvisel ők és munkások havi fizetését és napidíjait. A felemelt javadal-
mazás folyó év december 1-vel folyósítható, és addig érvényes, „amíg a drágaság ta rt". 

A Zentai és Roskányi szekveszter vállalatokhoz az igazságügyminiszter több 
kormánybiztost osztott be. Így került a következ ő  év augusztus 27-től erre a posztra 
Lodizsenszki Alekszandar (feltehet őleg orosz menekült) 40 dináros napidíjjal, majd 
nem sokkal később, szeptember 5-t ől Erdélyi Istvánt nevezték ki kormánybiztos-se-
gédnek a vállalathoz. Alig egy hónappal kés őbb Danilov kormánybiztos levelet küld 
Pekle Lipót vállalat-igazgatónak, hogy október 6-tól Pletnev Alekszejt (feltehet őleg 
szintén orosz menekült) nevezte ki a miniszter a kormánybiztos-segédi teend ők vég-
zésére, szintén 40 dináros napidíjjal. 

•  A háborús évek utáni gazdasági helyzet nyomasztó. 1921 márciusában a vál-
lalat dolgozói közül Faragó főszerelő , Kőrösi főgépész, Kaiser főmolnár és Kovácsréti 
jegyző  kéréssel fordultak az igazgatósághoz, hogy a vállalat földbirtokaiból egyaránt 
1600 öl földet kapjanak művelésre, mivel kevés jövedelmükb ől nemigen tudnak meg-
élni. Nem sokkal később, május 30-án az igazságügyminiszter rendelettel szabályozta 
a fizetések összegét és a terménybeli juttatásokat. 

Az SZHSZ Királyság igazságügyminisztériumának 1922. március 30-i 1276. sz. 
határozata alapján a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok vagyona felülvizsgá-
lásra került. 

A cég vagyonának felbecsülésére - Uroševi ć  Svetolik igazságügyi felügyel ő  
megkeresésére - Zenta város polgármestere Mihajlo Drakuli ć  városi főmérnököt és 
Szabó Mátyás építészt bízta meg szakért őnek. A becslést Aleksandar Spa гtaj kor-
mánybiztos és Urošević  felügyelő  ellenőrzése mellett 1922.ápr. 2-án  de.  8 órai kez-
dettel tartották, melyek során Pekle Lipót vállalati igazgató kijelentette, hogy azon 
aktívákon és passzívákon kívül, melyeket a bizottságnak bejelentett, más vagyon nincs. 

A becslés szerint: 
Az összes épületek a terv szerint 500 000 Din 

A malom, a gépház és a m űhely berendezése 1 500 000 " 
22 hold föld 220 000 " 
Irodai és egyéb felszerelés 10 000 " 
Villanyraktár, anyagok 15 000 " 
Állatállomány és járm űvek 25 000 " 
Pénztár 15 233,30 " 
Áruk 134 519,25 " 
Értékpapír 15 000 " 
Folyószámla-követelés 112 510,72 " 
Tüzelőanyagok 15 000 " 

összesen 	2 562 263,27 dinár 
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A könyvekből megállapított passzíva összege 743 727,11 Din. 
A jegyzőkönyvet déli 12 órakor zárták le és írták alá a becsüsök, a kormány-

biztos, a vállalati igazgató és Uroševi ć  felügyelő . Egyik példányát Uroševi ć  fel-
ügyelő, a másikat pedig a vállalat igazgatója vette magához. 

Az új országhatár elválasztotta a budapesti székhely ű  Zentai és Roskányi 
Egyesült Iparvállalatok Rt. céget a zentai üzemét ől. Ezért a budapesti cég az opció 
jogán a 7811.sz. telekkönyvi betétben foglalt ingatlanokat az összes álló épületekkel 
és ipartelepekkel (malom, villanytelep, téglagyár), valamint egyéb tđrvényes tartozékai-
val együtt eladta „Brüder Münch"(Münch testvérek) belgrádi keresked ő  és a Lazar 
M. Krstić  & Co.K.G.-Import-Export, szintén belgrádi kereskedő  cégnek. Mindkét cég 
az újonnan alapítandó Zentai Iparvállalatok Rt. alapítói lettek. 

Az adásvételi szerződés értelmében a vétel tárgyát képes ő  ingatlanokon kívül 
az üzemben levő  ingóságok és készletek nem képezik az adásvétel tárgyát. 

Az ingatlanok és az azon lev ő  villanytelep tulajdonjogának megszerzésével a 
vevőre átszállanak az eladó cég és Zenta városa között a villamos energiával való 
ellátásról kötött szerz ődés mindennemű  jogai és kötelezettségei. 

A szerződést a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Rt. részér ől 
Markovits Lajos vezérigazgató és Forró Róbert igazgató írták alá Budapesten 
1922.április 1 l-én, majd április 12-én hitelesítette a budapesti Kir. Törvényszék elnö-
ke, az igazságügyminisztérium, illet őleg a külügyminisztérium illetékes hivatala, az 
SZHSZ Királyság küldöttsége pedig szeptember 13-án. 

Az adásvétellel nem szűnt meg a kapcsolat a budapesti anyavállalat és zentai 
üzeme között, mivel a budapesti cég az eladott üzemnek egyik fő  részvényese maradt. 

Még ez év június 21-én átszervezik a Zentai és Roskányi Egyesült Iparválla-
latok Rt. zentai vállalatát is. Mivel a főrészvényeseket országhatár választotta el vál-
lalkozásaiktól, így Budapesten központi irányító szervet hoztak létre. Ekkor alakult 
meg egyidejűleg a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Rt. Budapesten, s an-
nak leányvállalata. A szabadkai kereskedelmi bíróság is bejegyezte a kereskedelmi 
nyilvántartásba 1922. szeptember 20-án. 

A zentai vállalatot gyakorlatilag Budapestr ől irányították, illetve az any аválla-
lat megbízottai is mint részvényesek részt vettek a zentai vállalat igazgatásában. 

A zentai vállaltnak ekkor 500 000 Din részvényt őkéje volt, mely 5000 drb, 
egyenként 100 dináros névérték ű  részvényből állt. Ennek jó része a budapesti válla-
lat tulajdonában volt. 

Az Igazgató Bizottság a következő  tagokból állt: Braun Vilmos, Joca Vuji ć , 
Forró Róbert, dr Flesch Miksa, ifј . Kohn Ignác, Lövy Ferenc, Lederer Miksa, dr 
Vojnits Gyula, Ivo Savić, Ivo Schwarz, Simon Miladinovi ć  és Adolf Münch. 

A vállalatnak Zentán ekkor már csak az exportmalma, villanytelepe és tégla-
gyára működött, illetve földbirtokain némi mezőgazdasági termelés folyt. 

A vállalat újraszervezése óta Pekle Lipót helyett Gutmann Géza lett az igaz-
gató, a villanytelep vezetője pedig Dušan Svirčević  technikus. A főkönyvelést Hubert  
Soma, majd utána Verner Hugó látta el, a tisztvisel ő i állást pedig Kovácsevits Ottó. 
A főgépészek Rajci János, majd Koncz Lázár, főszerelő  Jóna Imre, a villanytelepi 
raktárnok pedig Aleksandar Vukašinovi ć  volt. 
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Szerződés a villanytelep eladásáról. 
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Vállalati részvények 1922-b ől és 1936-ból. 



A villanytelep 500 lóer ős fekvő  gőzgépe a szinkron- 
generátorral (felvétel 1926-ból). 

A 2001óerős álló gőzgép és aszinkron-generátor 

(felvétel 1926-ból). 



Kovácsréti Albert a kapcsolótáblánál 1925-ben. 



1923-ban a városi tanács határozatot hoz három új lámpa felállítására a Ti-
sza-parton, mégpédig a Jovan Djordjevi ć  és a Stevan S гemac utcák közepén, továbbá 
a Zrínyi Péter téren (kés őbb  Marx»  Engels tér - ma •  már beépített terület a Tisza-
parti malom mögött). 

A világítási naptár szerint az 530 utcai lámpa évente 1 258 750 órát világít, 
lámpánként 2375 óra égési id ővel. A lámpákat a világítási naptár szerint gyújtják 
és oltják. 

Novemberben a Zentai Iparvállalatok Rt. értesíti a városi tanácsot, hogy a vá-
rossal való viszony rendezése kapcsán, illetve a villanyvilágítás árának meghatározá-
sa céljából meghatalmazzák dr. Julije Vojni ć-Tunić, Milena Manojlović , Franjo Lövi, 
továbbá dr. Simo Singer jogi képvisel őt, valamint Guttmann Géza és Dušan 
Svirčević  igazgatókat, hogy tárgyaljanak a vitatott kérdésekr ől. . 

Az év végén Mihajlo Drakuli ć  meghatalmazott városi főmérnök leírást készít 
a villanytelepről, illetve a gépekről és berendezésekről. E leírás szerint a villanytele- 
pi gépházban a következő  gépek és berendezések találhatók: 

Gőzkazánrészleg 
Itt három gőzkazán található, ebből egy Steinmüller-féle fekv őkazán, melyet 

Eisele Józséf budapesti cége gyártott 1896-ban, mely 6,3 m hosszú, 1 m átmér őjű  és 
12 mm falvastagságú - 120 m z  fűtőfelülettel és 12 atm. maximális nyomással. 

A másik két gőzkazán Babcock - Wilcox- rendszer ű , a budapesti Ganz-Danubi-
us gyártól 1906-ból, 6,87 m hosszú, 1,22 m átmér őjű  és 12 mm falvastagságú, 228,28 
mz  fű tőfelülettel és 12 atm. maximális nyomással - melyek egyénként normálisan 
2618 kg/gőz/óra teljesítményűek - melybő l 40 m2  a túlhevítő  felület,mely tartalékban van. 

E részlegben található még 2 drb Wo rthington-rendszerű  pumpa, 800 1 vizet 
ad óránként, melyb ől egy működik, a másik pedig tartalékban van, illetve egy 500 
m3  űrtartalmú víztartály. 

A dinamo-elektromos gépek és g őzgépek részlege 
- Itt található egy 80 LE Nicho.lson-féle fekv ő  compaud-gőzgép (melyet a kö-

vetkező  évtől már nem használnak) összekapcsolva egy 50 kVA, 2000 Voltos, 24 
amperos, 42 Hz frekvenciájú egyfázisú áramfejleszt ővel, . 

- egy 1906-ban gyártott 200 LE Láng L budapesti gyártmányú á11ó compaud-
gőzgép kondenzátorral, mely össze van kapcsolva egy Ganz-féle 280 kVA-os (cos 
15 :0,8), 2100 Voltos, 77 Amperos, 42 Hz frekvenciájú háromfázisú áramfejleszt ővel, 

- egy 1913-ban gyártott 500 LE Láng L budapesti gyártmányú fekv ő  
compaud-gőzgép kondenzátorral, összekapcsolva egy Ganz féle 508 kVA-os, 2100 Vol-
tos, 140 Amperos, 42 Hz frekvenciájú háromfázisú áramfejleszt ővel (cos fi: 0,8). 

A gépházban van felszerelve egy 6 mezős kapcsolótábla, melyb ől 2 mező  jut 
a 80 LE fekvőgépre, egy mező  a 200 LE állógépre, egy mez ő  az 500 LE fekvőgép-
re és egy mező  a hálózatra. Egy mező  üresen áll. Mindegyik mezőben van egy volt-
mérő , egy ampermérő, a fekvő  és á11ó gépekre pedig egy kilowatt-mér ő . A hálózati 
mezőn található egy ki-bekapcsoló, mellyel az egész hálózatot ki lehet kapcsolni. 

A' hálódat 
A villanytelep kis- és nagyfeszültség ű  áramot ad. A magas feszültség 2000 

Voltos, az alacsony 1.05 Voltos. Az áramot 4,5-7 mm átmér őjű  vezetékek vezetik 
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porcelán szigetelőkön, melyek az átlagban 5,5 m magas villanykarókra vannak fel- 
szerelve. 

A hálózathoz tartozik még 27 drb Ganz-budapesti gyártmányú transzformátor, 
melyek faszekrényben vannak belülr ő l bádog borítással két faoszlopon, biztosítékkal 
és villámhárítóval. 

Az 1924. évben a Zentai Iparvállalatok Rt. legnagyobb jövedelmét a villanyte-
lep valósította meg - 1 013 695 dinárral, majd a téglagyár 827 646 és a malom 519 
781 dinárral. 

A világítási naptár szerint a városi közvilágítást 548 utcai lámpa szolgáltatta 
évi 1 313 508 óra égési idővel. Egy égőre átlagosan 2396,55 óra égési id ő  jutott. 

1925. ápгilis 6-án a városi tanács rendkívüli közgyű lésen foglalkozott a város 
villamos-energia ellátásával, illetve az áramtermel ő  részvénytársaság és a város kö-
zött fennálló, szerződésben rögzített kötelezettségekkel. Ennek értelmében a városi 
elöljáróság szabályzatot dolgozott ki Zenta város elektromos hálózatára és összes 
elektromos berendezéseire vonatkozóan - a fogyasztók, a közbiztonság és a t űzkárok-
tól való biztosítás érdekében. 

A szabályzat meghozatala és elfogadása mellett a kib ővített városi tanács 
ugyanezen a rendkívüli közgyűlésen egy pótszerződést is elfogadott. 

Szabályzat 
A villamos berendezések kivitelér ő l Zenta városában. 
A közbiztonság érdekében, a fogyasztók érdekeinek megvédése céljából, a 

villamostelep tűzbiztonsága érdekében Zenta városa a következ ő  szabályzatot lépteti 
életbe. 

1.  
Azon vezetékek szerelését, fenntartását, javítását vagy cserélését, amelyek az ut-

cai világítási hálózatot a házi berendezéssel a ház falán kizárólag a villamostelep 
igazgatósága végezheti és pedig saját költségén. 

. 	 2§. 
A főbiztosítót és az árammér őt fölszerelni kizárólag a villamostelepnek áll jo-

gában egy árért, amelyet a városi f őmérnöki hivatal megállapít és a városi tanács 
jóváhagy. 

A főbiztosítók és árammérők helyét meghatározza illetve jóváhagyja a 
villamostelep igazgatósága és pedig a villamosberendezésekre vonatkozó fennálló 
előírások szerint. 

A villamostelep nem köteles mindaddig áramot adni, amíg rendelkezésére 
nem bocsájtanak az árammér ők részére megfelel ő  száraz és hozzáférhet đ  helyet. Az 
árammérő  lehetőleg az uccai hálózat közelében és pedig er ős stabil falon vagy ala-
pon. 

3§. 
Az árammérőt kivéve az egész több berendezést a házbelsejében bármely sze- 

relő,akinek erre iparengedélye van. 
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4§. 
A világítási villamosberendezésnek és az erre felhasznált összes anyagnak 

meg kell felelni a német elektrotechnikusok 1923-ik évi el őírásának /VDE/ 
5'. 

Legkevesebb /8/ nyolc nappal a villamosberendezési munkálatok kezdete el őtt 
köteles a vállalakozó villamosszerel ő  a villamostelep igazgatóságának vázlatot /2/ két 
példányban beadni, 21X34 cm. méret ű  papíroson 1:50 vagy 1:100 arányban. 

A rajzon megjelölendő : 
a/ Az áramfogyasztó neve és lakása 
b/ Az épület leírása, amelyben a villamosberendezés bevezetend ő , az egyes he-

lyiségek célja, régi, átalakított és új épületek /üzlet, raktár, lakószoba, m űhely, konyha, 
pince, istáló stb. 

c/ uccai csatlakozás 
d/ a hely ahol az árammér ő  lesz elhelyezve. 
1/  az összes vezetékek helye. 

• f/ a vezetékek elhelyezésének módja /szigetel őkön, falban vagy 
csövekben. 

g/ a biztosítók helye. 
h/az izzók helye. 

6. 
A villamostelep igazgatósága a rajzokat átnézi és vagy jóváhagyja vagy 

visszaadja a vállalkozó szerel őnek átalakítás céljából. Az egyik jóváhagyott példány a 
vállalkozó szerelőnek lesz kiadva, s másik a villamostelepnél marad. 

A munka ideje alatt a villamostelep ellen őrizheti, hogy a szerelés szakszer űen 
lesz végezve. 

A villamosberendezés befejezése a villanyteleppel közlend ő  és szóban vagy 
írásban kérendő  tőle a felülvizsgálat és a hálózatra való csatolás. A villamostelep 
kötelessége az új berendezést /3/ három napi határid őn belül a hálózatra csatolni. 

7 	 . 

A kész berendezés felülvizsgálatát a villamostelep alkalmazottja /szerve/ végzi 
a vállalkozó szerel ő  jelenlétében. 

A szigetelés oly kivitel ű  legyen, hogy rendes áram feszültségnél egyik veze-
tékből a másikba, vagy egyik vezеtékbő l a földbe vagy a vezeték bármely leágazásá-
ból nem távozhatik cl 1 miliampernél több áram. A berendezés teljes megterhelése-
kor - 3%-ná1 nagyobb ingadozás nincs megengedve. 

8~ 

A villamostelepnek jogában ál1 minden bekapcsolt berendezést id ő ről időre 
hétköznapokon 10-18 óráig a berendezés minden részéhez. Ha a fogyasztó nini en-
gedné meg az ellen őrzést, vagy ha változást eszközölne a berendezésen, amely a be- 
rendezés veszélyeztetését jelentené vagy ha a talált hiá нyosságokat nem hozná rend- 
be, azonnal kikapcsolható a hálózatból és az áramszolgáltatás megszakítható mindad- 
dig amíg a berendezést helyre nem hozza. Ezen esetrő l a villamostelep írásbeli je- 
lentést tesz a legsürg ősebben a Zenta városi építési osztályának, aki hivatalból ki- 
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vizsgálja a kétes esetet és a b űnösökkel a törvény szerint bánnak el. Ebben az eset-
ben a városi építési osztály részér ől végzendő  utólagos felülvizsgálást. 

Minden ideiglenes villamosvilágítás a villanytelep igazgatóságának bejelentend ő  
és csak akkor kapcsolható be, ha az megállapítja, hogy az árammér ő  kibírja veszély 
nélkül az új terhelést. Ebben az esetben a villamostelep nem vállal magára felel ősé-
get a magánszerel ő  munkájáén mindamellett hogy az ily munkát felülvizsgálja és 
jóváhagyja. 

Ha a villamostelep alaptalan nehézségeket okozna a berendezésnél vagy felül-
vizsgálatnál, a vállalkozó szerelőnek vagy a berendezés tulajdonosának jogában áll 
panaszt emelni előbb a városi főmérnöknél majd a városi tanácsnál. A villamostelep 
elleni minden panasz  /3/  három napon belül elintézend ő . 

9§ 
A villamostelep nem vállal felel őséget a vállalkozó szerel ő  munkájáért. 

10§ 
A villamosberendezések felülvizsgálatáért a következ ő  díjakat fogja szedni. 
1-5 	lámpás berendezés után 	 Din. 20.-- 
6-20 	 50.-- 
21-50 	 " 	100.-- 
51-100 	 150.-- 
száz lámpán túl minden 5 lámpa után 	" 	15.-- 
Motorberendezés után 	 50.-- 
A felülvizsgálati díjat a vállalkozószerel ő  köteles fizetni. 
Az idő leges ellenőrzésért külön díj nem jár, 

11§ 
A villamostelepnek kötelessége mindenkinek áramot adni, aki a villamos vilá-

gítási hálózat mentén van. 
12§ 

Ha a fogyasztás helye a hálózattól 50 m-nél nagyobb távolságban  van,  a be-
kapcsolást a fogyasztó csak azon esetben követelheti, ha 3 évi tartamra minden 10 
m. csatlakozás után évi 200 dinár fogyasztást biztosít 

13§ 
Az áram adása beszüntethető, ha a fogyasztó nem fizeti pontosan az elfo-

gyasztott áram utáni és az árammér ő  használati illetékeket. Fizetés visszamaradás 
esetén az értesítés kézbesítését ől számított /8/ nyolc nap után megszakítható az 
áram. 

Szintúgy beszüntethető  az áram adása, ha a fogyasztó szándékosan rontja az 
árammérőt vagy vezetéket vagy ha gyanúsnak mutatkozik az áramfogyasztás szem-
pontjából. 

Ha valaki kán okoz a hálózaton vagy annak kiegészít ő  részein /izzók szigete-
lők, automata árammér ők stb. / köteles az okozott kárt megtéríteni, azonkívül pénzbün-
tetésben részesül a város részér ől. 
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14~ 
A villamostelep gépei 2000 V. feszültség ű  áramot fejlesztenek, amely megfelel ő  

transzformátorok segítségével a fogyasztásra alkalmas 42 periódusos 105 У . feszültsé-
gű  váltó áramra alakíttatik át. 

15~ 
A bejelentő  lap aláírása fogyasztót áramfogyasztásra kötelezi. A viszony az 

áramadás tekintetében megszakítható bármely részr ől egy havi felmondással. 
16§ 

Ha az áramadása megszakad vagy megrongálódik , a fogyasztónak nincsen jo-
ga a kártérítésre , viszont a villamostelep kötelessége az esetleges beállott rongálást a 
leggyorsabban és haladék nélkül elhárítani. 

17§ 
Minden fogyasztónak jogában áll az árammér őt tetszésszerinti helyen megven-

ni, a villamostelepnek viszont kötelessége az érdekelt fél terhére kipróbálni. Ezen 
esetben a fogyasztó csak apróba alatt elfogyasztott áramot fizeti. 

A régi árammérők használata után, amelyek a villamostelephez tartoznak, havi 
/3/ három dinár fizetend ő , új árammérők után pedig amelyeket a villamostelep ad, 
/12/ tizenkét dinár. 

A villamostelep nem köteles senkinek sem új árammérőt adni , viszont a régi 
árammérőt nem veheti el mindaddig amíg az jó karban van. 

Az árammérőket a villamostelep végzi a fogyasztás helyén és a fogyasztó 
költségén , a tényleges kiadások számlája alapján 20% többlettel haszon fejében. 

18yS 
Az árammérőket felülvizsgálni csak a villamostelepnek áll jogában és ebben 

az esetben az árammér ő  nem mutathat + - 30% eltérést. 
Ha az árammérő  + - 30%-nál több vagy kevesebb eltérést mutat, vagy ha az 

árammérőnek üresjárása van, a villamostelepnek kötelessége díjmentesen felülvizsgálni. 
Ha az árammérő  bármely oknál fogva megállt, a kérdéses hó fogyasztásának 

nagysága akképp állapíttatik meg, hogy az el őző  és utánakövetkező  hónapok fo-
gyasztásának k ёzёрёгtёkе  véltetik. 

A csatlakozások, árammér ők, amelyeket a villamostelep használatra ad és a f ő-
biztosítók a villamostelep tulajdonát képezik és azokon semmi átalakítás vagy ron-
gálás nem végezhet ő . 

Tilos munkamotort áramfejlesztésre használni kivéve ha a motortulajdonos 
nem a villamostelep el őfizetője. 

19§ 
A villamostelep kötelessége az április 1-t ől szeptember 30- időszakban 16 

órától 6 óráig, szept . 30. márc 31 - i időszakban pedig 14-8 óráig áramot szolgáltatni. 
20~ 

Minden fogyasztó az árammér ő  szerint fizeti utólag havonként az áramot. Az 
összegek , amelyeket a számla szerint követelik azonnal fizetend ők a számla felmuta-
tásakor. Számla reklamációkat a villamostelep igazgatóságánál intézhet ők /7/ nappal a 
számla vételétő l , de ezen reklamációk nem odázhatják el a számla kifizetését /7/ hét 
nap letelte után a számla elfogadottnak tekintend ő . 
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21§ 
Ha valamely fogyasztó oly módon használná az áramot, hogy evvel az áram-

adásban zavarokat okozna, az ily fogyasztás megtiltandó, illetve az egész berendezés 
azonnal lekapcsolható a hálózatról. 

Zentán 1925 évi szeptember hó 25-én 
Polgármester 	K.P. 	 Városi főmérnök 
Dr.Knezsevics Milos s.k. 	 ing. Drakulics Mihály s.k. 
Ezen szabályzatot az 1925 évi ápriliš hó 6-ikán megtartott Zenta városi taná-

csának rendkívüli ülésén elfogadott 4021/adni. 1925-ik. 27/1925. szám alatt. 

P.H. 	 Aláírás olvashatatlan 
Városi főjegyző . 

A szabályzat bizottságának határozatait elfogadjuk. 
Zentán, 1925 évi szeptember hó 27-én. 

Zentai Iparvállalati Rt. 
két olvashatatlan aláírás. 

38054 alisp.sz . 
1925. 	 . 
A bácsbodrogmegyei városi bizottság 22601 alisp.  11.54  ik. 1925. sz. határozatá-

val jóváhagyja. 
Zombor, 1925 évi szeptember hó 30-án. 

P.H. 	 Rajics s.k. alispán. 

Pótszerződés. 
amely Zenta város kiszélesbített tanácsának 10717/ adm. 1924. jegyzk. 336/924 

határozata értelmében egyrészt Zenta város, másrészt a Zentai iparvállalati Rt. között 
köttetett a villamosberendezések állandó üzemképesta гtása érdekében világítási és 
erőátviteli célokra valamint a város és magánszemélyek víllamosáramnial való ellátá-
sa céljából a következ ő  módon: 

1 
1./Zenta város tudomásul veszi és jóváhagyja a Zentai iparvállalati Rt. azon 

közlését; hogy átvette a Zenta és Roskányi egyesült iparvállalatok Rt-t ől a zentai 
villamostelepet, malmot és téglagyárat az .összes jogokkal és tartozékokkal. 

2§ 
2./ A szerződést valamint a pótszerződést amelyek Vartus Alajos és Zenta vá-

rosa közt 1895.aug.8-án illetve 1895 aug.25-én köttetek és amelyek a fels őbb ható-
ságoktól jóváhagyattak és hiteles magyarnyelv ű  másolatban ezen szerz ődéshez csatol-
tattak, a Zentai iparvállalati Rt. teljes egészében, valamint ezen szerz ődések összes 
pontjait, a következő  módosításokkal, magára nézve kötelez őknek elismeri. 

3 
3./ A Zentai iparvállalati Rt. köteles a szerz ődés egész tartama idejére a 

villamostelepet és az egész berendezést és éppen úgy a világítási hálózatot és ennek 
tartozékai jókarban tartani, úgyhogy villamosáram szolgáltatása a legnagyobb rendben 
történjék. Azonkívül köteles a pontos közvilágítás céljából központos gyújtást felszerelni. 

32 



A központos gyújtást köteles a társaság saját költségén eszközölni. Az erre a 
célra szükséges anyagot köteles a társaság ezen szerz ődés aláírása után azonnal 
megrendelni és a berendezést köteles ezen szerz ődés aláírása napjától számított egy 
éven belül elvégezni, kivéve valamilyen „vismajor" esetet. A „vismajor" jogosultságát 
„valamely érdekelt fél kívánságára az Építési Minisztérium által kinevezett 3 tagú 
bizottság bírálja el. A bizottság költségeit azon fél viseli, amelynek nincs igaza. 

4./A  Zentai Iparvállalati Rt. köteles a közvilágításnál saját költségén a mosta-
ni 16 gyertyás szénszálas ég őket kicserélni 32 gyertyás fémszálas ég őkkel minden-
nemű  kártérítési jog nélkül a város részér ől és az utcákat a villamosnaptár szerint 
világítani, amely a jövő  évtő l érvényes. 

A világítási naptárt Zenta város tanácsa á'1apítja meg minden év kezdete el őtt". 
A Zentai iparvállalati Rt.-nek megengedtetik, hogy addig amíg a meglev ő  16 

gyertyás szénszálas izzók tartaléka ta rt  /mintegy 800 drb. azokat továbbra is használ-
hatja, de legfeljebb egy évig ezen szerz ődés aláírásától. 

Az utcai világításhoz szükséges izzókat Zenta városa szerzi be, de a vételárat 
a Zentai Iparvállalati Rt. megtéríti a városnak. Az ily módon beszerzett izzókat a 
Zenta Iparvállalati Rt. nem árusíthatja magánszemélyeknek. 

5./ A Zentai Iparvállalati Rt kötelessége az áram feszültégének ellen őrzése 
céljából a mérnöki hivatalban a városházán saját költségén egy voltmétert fölszerelni. 

6./ A Zentai Iparvállalati Rt-nek kötelessége a város belsejében egy kisebb 
irodát tartani, ahol szükséges lépések és esetleges panaszok tehet ők a világítás te-
kintetében és ahol azok azonnal el is intézhet ők. Az erre célra szükséges helyiséget 
és telefont köteles Zenta városa a Zentai Iparvállalati Rt-nek díjtalanul rendelkezé-
sére bocsájtani. 

7./A 7811  számú telekkönvvi betétben  7351/3  szám alatt bevezetett 815 fel-
tüntetett ingatlan a rajta lev ő  épülettel, gépekkel és egyéb felszereléssel, amelyek a 
villamostársasághoz tartoznak, továbbá a teljes villanyhálózat, a vezetékek, transzfor-
mátorok, az utcai világítási hálózatban felhasznált kellékek és izzók, a köz és ma-
gánfogyasztóknál lev ő  árammérők, amennyibe a Zentai Iparvállalati Rt. tulajdonát ké-
pezik és egyszóval mindaz ami a tervben és leltárban föl van tüntetve, amelyek a 
szerződés kiegészítését képezik, az alapszerz ődésben megállapított /70/ hetven év letel-
te után, azaz 1965 évi szeptember hó 1-én, átmennek Zenta város kizárólagos tulaj-
donába. 

A villamostelep telkéhez való hozzájutás céljából köteles a Zentai Iparvállalati 
Rt. a šaját telkén át a városnak telekkönyvileg egy a közlekedésre teljesen alkalmas 
utat biztosítani mindaddig, amíg a város erre acélra más útról feni gondoskodik. 

Amennyiben egyes gépeket használhatatlanságuk miatt ki kellene cserélni, úgy 
köteles a zentai iparvállalati Rt. a változást a várossal írásban közölni, hogy az be-
vezesse a leltárba. Az_ átadás kötelezettsége mindig mindazon tárgyakra terjed ki, 
amelyek a leltárba vannak felvéve, és amely leltár ezen szerz ődés szerves részét képezi. 

Az átadás kötelezettsége nem vonatkozik azon gépekre és anyagra amely 
most van vagy a jövőben helyeztetnek el a villamostelep telkén, de nem tartoznak a 
villamosberendezéshez úgyszintén azon anyagok sem amelyek ott vannak de nincse-
nek használatban. 
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Azon épületeket , amelyek az e pontban említett ingatlanon vannak vagy ame-
lyeket oda később elhelyeznek , de amelyek a villamostelephez nem tartoznak a 
Zentai Iparvállalati Rt. a telep átadásakor azonnal vagy legkés őbb /6/ hat hónappal 
az átadás után elviheti. 

8./ A 7 pontban leírt ingatlant , épületeket , gépeket , berendezést és felszerelést, 
amelyek villanytelep tulajdonát képezik a villamoshálózatot és az abba beszerelt 
anyagot a Zentai Iparvállalati Rt. nem idegenítheti el, sem meg nem terhelheti 
Zenta város írásbeli engedélye nélkül . Ezen jog a városnak telekkönyvileg biztosítandó. 

9./  a Zentai Iparvállalati Rt. köteles az utcai világítást /549/ ötszáznegyvenki-
lenc lámpával /32/ harminckét gyertyás izzókkal együtt ellátni , amelyek közül /268/ 
kettőszázhatvannyolc drb.-nak , a gyújtás idejétő l , /23 / huszonhárom óráig este kell 
égniök , a többi /281 / kettőszáznyolcvanegy drb-nak ugyanazon id őtől az oltás idejéig. 
A gyújtás és oltás ideje minden évben meg lesz határozva a világítási naptárral. 

Szintúgy kell égnie mint az els ő  csoport izzónak /2/ kettő  nagy /500/ wattos 
izzónak , amelyek a Péter Király téren vannak , /3/ három nagy /500/ wattos izzó pe-
dig a Milos Obrenovics rakparton. Az új ég ők, amelyeket esetleg később szerelnek 
fel, csak abban az időben égethetők ahogyan ezt a városi tanács megállapítja. 

10./ A 9. pontban említett /549/ ötszáznegyvenkilenc izzó végleges elhelyezését 
egy bizottság állapítja meg, amelyeket Zenta város tanácsa küld ki , amennyiben jó-
nak látja , és amely bizottság határozata kötelez ő  lesz a vállalatra. 

Zenta városának eddig is kötelessége lesz az esetleges lámpák áthelyezése kö-
rüli költségeket vagy maga fedezni , vagy azokat a Zentai Iparvállalati Rt.-nek meg-
téríteni. 

11./ Ha az utcai világítás valamely izzója 30% veszít az er ősségéből úgy a 
Zentai Iparvállalati Rt. köteles a saját költségén új izzóval kicserélni amennyiben ezt 
meg nem teszi vagy ha írásbeli felszólításra belül el nem távolít valamely rendelle-
nességet vagy hiányosságot az utcai világításban , köteles a rendellenesség vagy hiá-
nyosság ideje tartamára minden izzó után /5/ öt dinár büntetést fizetni. Ezen kötele-
zettség pontos betartásának ellen őrzése céljából Zenta városa egy /3 / háromtagú bi-
zottságot küld ki , amelybe a villamostelep igazgatója vagy annak helyettese is elve-
endő . 

12./ A Zentai Iparvállalati Rt. köteles az izzók részére az oszlopokat , falikaro-
kat, utcai izzókat ideértve a vezetékeket is a szerz ődés egész tartamának idejére sa-
ját költségén beszerezni , szerelni mindenkor jókarban tartani és szükség szerint ki-
egészíteni, hozzáadni és változtatni. A rossz vagy hiányos városi hálózat által okozott 
károkat a Zentai Iparvállalati Rt. köteles megfizetni. 

I3./ A villamosáraméгt amely az utcai világítás céljaira lesz felhasználva és 
pedig az /549/ ötszáznegyvenkilenc drb.32 gyertyás izzók után vagy ugyanolyan 
nagyságú izzókért , amelyek az alapszerződés 6 ~-a értelmében volnának még 
hozzáadandók , szintúgy azon 16 gyertyás szénszálas izzók után is, amelyek még 
használatban maradnak , Zenta városa /30/ harminc parát fizet izzóként és óránként, 
a Kralja Petra téren és a Milosa Obrenovics rakparton lév ő  5 drb 500 wattos izzó- 
ért a város izzónként és óráként 8 dinárt fizet havi részletekben , visszamenőleg 1924 
évi okt . hó 1-tő l. 
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14.!  A Zentai Iparvállalati Rt. kötelezi magát, hogy ugyanazon dátumtól mint 
a 13. pontban is mindazon középületekben, amelyekben a világítás jogáról Zenta vá-
rosa rendelkezik, az áramot akár világítás, akár er őátviteli célokra, minden további 
engedményt kizárva, 70 paráért fogja számítani. 

15./A  magánfogyasztók részére a világítási áram /90/ kilencven parában, er őát-
viteli célokra pedig tekintet nélkül az id őre amikor használtatik /60/ hatvan parában 
állapíttatik meg hektowatóránkint. 

Ezen árak is 1924 évi okt.hó 1-t ől érvényesek és kötelez ők. A jövőben az 
árak csak akkor emelhet ők, illetve a Zentai Iparvállalati Rt. akkor kérheti azok eme-
lését, ha az anyag árai, /fa, szén, olaj stb./ és munkabérek tényleg /25/ huszonöt szá-
zalékkal emelkednek. Az anyag árának és a munkabérek esése esétén az árak új 
megállapodás alapján lesznek megáliapítva. /A mostani árak a következ ők: 1 vagon 
bükkfa 3200. - dinár, 4800 kal.k szén 3400. - dinár; 1 munkaerő  órabére 5. - dinár és 
1 kgr. olaj 12. - dinár./ 

16§ 
A magánfogyasztók által elfogyasztott áram fizetésének módozatai szabad 

megegyezés tárgyát képezik. A Zentai Iparvállalati Rt. kötelezi magát, hogy azon ma-
gánfogyasztóknak, akik évente 4000 dinárnál több érték ű  áramot fogyasztanak 5%, 
azoknak pedig, akik évente 8000 dinárnál több érték ű  áramot fogyasztanak 10% en-
gedményt ad. 

A magánfogyasztók és a villamos berendezések jó m űködése érdekében Zenta 
város kötelezi magát arra, hogy kiadja az ezen szerz ődéshez csatolt szabályzatot és 
azt a szerződés egész időtartamára érvényben tartja. 

17§ 
Az áramelosztás a magasfeszültségi vezetékek, transformátorok és alacsonyfe-

szültségű  vezetékek segítségével történik. A hálózati feszültségnek egyenl őnek állan-
dónak kell lennie. A rendesnél 3%-nál nagyobb ingadozások nincsenek megengedve. 

18§ 
Zenta városának jogában áll ezen szerz ődés 7. pontjában megállapított /70/ het-

ven évi idő  lejárta el őtt átvenni a villamostelepet és tartozékait az alap és 
pótszerződés 12. pontja értelmében, amelyek továbbra is érvényben maradnak. 

Ebben az esetben a szerz ődés egy évi felmondással megszüntethet ő  
19§ 

A zentai iparvállalati Rt. köteles minden lényeges, a villamos berendezésekben 
történt változást, amely a munkát vagy áramszolgáltatást illeti, tizenöt napon belül, a 
változás napjától számítva, írásban Zenta városával közölni. A vállalatnak más sze-
mélyre való átruházása csak. Zenta városának el őzetes írásban megkért engedélye 
alapján történhetik meg. Ha valamely új találmány az áramfejlesztés terén lényege-
sen leszállítaná az el őállítási költségeket, úgy a Zentai Iparvállalati Rt.-nek a város 
kivánságára kötelessége ezen új találmányt Zenta város területén alkalmazni. Ezen 
esetben az elért megtakarítás arányában az áram árak is leszállíttatnak, a bevezetett 
új találmány körüli költségeket pedig teljes egészében Zenta városa viselné. 
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20§ 
Az összes jogok és kötelezettségek, amelyek 1895-ik évi régi alap és pótszer-

ződésben foglaltatva és a pótszerz ődéssel nincsenek kimondottan és határozottan ha-
tályon kívül helyezve, mindkét félre kötelez őek. Az adót illetőleg 192 évi deci. hó 
31-ig érvényes a városi tanács 10717/adm. 1924.jk. 336/1924.sz. határozata, ezen id ő  
után pedig érvényre lép a régi szerz ődés 15 §-a. 

21§ 
A villanytelep és magánosok közötti összes perek elintézésére a városi mér-

nöki hivatal, majd pedig a városi tanács illetékesek, akiknek határozata ellen törvé-
nyes határidőn belül a felsőbb felügyel ő  hatóságnál van fellebbezésnek helye. 

22§ 
Ezen pótszerződéssel kapcsolatban levő  illetékek a Zenta lparvállalati Rt-ét 

terhelik. 
23§ 

Az összes peres kérdésekben amelyek ezen pótszerz ődésbő l mutatkoznának, 
egy választott bíróság fog határozni, amely Zentán alakíttatik meg oly módon, hogy 
mindkét szerződő  fél ezen választott bíróságba /2-2/két-ket tagot nevez ki, ezen /4/ 
négy tag választ egy elnököt. Amennyiben bármely fél nem nevezné meg bíráit úgy 
a városi tanács határozata nyer alkalmazást. Amennyiben nem tudnának megegyezés-
re jutni az elnök személyében úgy a Zentai járásbíróság elnöke vagy annak helyet-
tese lesz a választott bíróság elnöke. 

245 
Ezen pótszerződés a Zentai Iparvállalati Rt-ét az aláírás után, Zenta városát 

pedig a felsőbb hatóságok jóváhagyása után kötelezi. 
25§ 

Ezen pótszerződés /2/ két egyenl ő  eredeti példányban lesz összeállítva amelyek 
közül egyik a városnál a másik a Zentai Iparvállalati Rt-nál marad. 

Zenta, 1925 évi szept. hó 25-én. 
L.S. 	 két olvashatatlan aláírás 

Zentai iparvállalati Rt. 
Ezen pótszerződés Zenta város tanácsának 1925-ik évi április hó 6-án meg-

tartott rendkívüli közgyűlésén 4021/1925. ik. 27/1925. szám alatt lett elfogadva. 
Zentán 1925 évi szept. hó 27-én. 

L.S. 	 Zavisics Konsztantins.k. 
P.H. 
főjegyzőhelyettes. 

Áttérés a háromfázisú rendszerre 

Közben 1924-26-ig megtörténik az elosztóhálózat átalakítása 1 2100/ 1 110 
V feszültségr ől 3 •2100/3 110 V feszültségre, vagyis egyfázisúról háromfázisúra. (A ge-
nerátorokat már eredetileg háromfázisúra tekercselték.) Ekkor alakítják át a hatmez ős 
táblát, a mérőberendezéseket, a kapcsolókat és a kapcsolómér őt is háromfázisú rend- 
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szerre. Az átalakításokat Kovácsréti Albe rt  végezte. 1925-ben a közvilágítást szolgáló 
lámpákat automata kapcsolórendszerre szerelték. 

1927. december 1-én üzemzavar állt el ő  a villanytelepen (az egyik g őzkazán 
beszívócsöve szétdurrant), emiatt a 664 utcai lámpa négy órán át nem égett. A hely-
hatóság a városi tanács 1928. január 4-i határozati értelmében tiltakozott a Zentai 
Iparvállalatoknál, hangsúlyozva, hogy a villanytelep részér ől adott magyarázat nem 
elfogadható , mivel egy másik kazánnak állandóan készenlétben és ta гtalékban kell 
lenni, ezért 1000 dinárral kevesebbet fognak fizetni elszámoláskor. 

A Zentai Iparvállalatok Rt. óvást nyújtott be ez ellen, melyet a városi tanács 
elfogadott, minthogy a szerződés 8. és 11. paragrafusa értelmében erre valójában 
nincs joga, és ezért február 17-i határozatával hatályon kívül helyezte korábbi döntését. 

1928. június 14-én a város dr. Miloš Ludaji ć  ügyvéd útján (aki a város érde-
keinek szószólója) levelet intéz a Zentai Iparvállalatokhoz, hogy az 1895-ben megkö-
tött szerződéshez_ és pótszerződéshez 1925-ben csatolt szerz ődéskiegészítés 7. pontja 
nem felel meg a városnak, minthogy annak értelmében a szerz ődésben megállapított 
összvagyon 70 év után kerül a város tulajdonába, holott a szerz ődéskiegészítés meg-
hozatalakor a határid ő  meghosszabbításáról nini volt szó. Ezért a város azt javasol-
ja, hogy az 1925-ben meghozott szerz ődéskiegészítés 7. pontját változtassák meg úgy, 
hogy a kérdéses határid ő  az eredeti szerződés szerinti 12. paragrafusban megállapí-
tott 50 év elmúltával ad jogot a városnak arra, hogy a villanytelep a tulajdonába 
kerüljön. 

A Zentai Iparvállalatok június 25-i keltezéssel válaszol a város javasl аtára, el-
fogadva art, illetve az eredeti szerz ődés szerinti 50 éves határid őt. A városi tanács a 
június 30-i 7867 sz. végzéssel tudomásul veszi a vállalat értesítését, hogy a villanyte-
lep 50 év múlva térítés nélkül a város tulajdonába kerül. 

A Zentai Iparvállalatok Rt. óvást nyújtott be azzal a kéréssel, hogy töröljék a 
7876 sz. végzésből azt a nem pontos és félreértésre okot adó szövegrészt, mely úgy 
hangzik, hogy az elektromos központot 50 év után térítés nélkül kell a városra át-
ruházni. Ekkor már érezhet ő  a nézeteltérés a városi hatóság és a villanytelep, illetve 
a vállalat között. 

1928 nyarán tovább romlott a Zentai Iparvállalatok Rt. és a város közötti vi-
szony. A kezdődő  gazdasági válság és fizetésképtelenség már érezteti hatását. 

Július 28-án a városi tanács ülésén ismertették a kiküldött szakbizottság je-
lentését, mely szerint a tüzel őanyag és a bérek 25%-al csökkentek -ennélfogva a vá-
rosi tanács a szerződés 8. paragrafusa éhelmében kérte az áram árának a csökken-
tését, illetve új árak megállapítását. A javaslat megtételére 8 napos határid őt adtak. 

A vállalat augusztus 8-án kelt válaszában úgy foglalt állást, hogy a szakbi-
zottsági jelentést nem tudják elfogadni , mivel az ellentmondásos és nem mérvadó a 
számukra, de bizottság felállítását javasolják a felmerült kérdések megvitatására. 

Időközben a vállalat sürgeti a várost a tartozások kifizetésére. E célból au-
gusztus 24-re a vállalat képvisel őjét a városházára héják, hogy a tartozások kifizeté-
sét és a világítással kapcsolatos egyéb problémákat megbeszéljék. 
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Szeptemberben a vállalat elküldi ajánlatát a városnak az áram árának csök-
kentése tárgyában. Az ajánlat szerint a/ a magán fogyasztók számára 4%, b/ a városi 
helyhatóság számára 6% engedményt javasolnak. 

Az előző  hónapi . megbeszélésen szó volt a villanytelep eladásáról is a város 
részére. A vállalat most rááll arra, hogy eladja a villanytelepet 5,5 millió dinárért. 

A vállalat úgy véli, hogy a város először a villanytelep megvételének ügyében 
döntsön, mivel akkor a többi vitatott kérdés tárgytalan lesz. Amennyiben a város 
nem venné meg a villanytelepet, úgy készen állnak arra, hogy tárgyaljanak az áram 
új áráról. A vállalat fontosnak tartja, hogy a város kifizesse 1927, évi és az 1928. év 
augusztus 31-vel bezárólag 681 806,37 dinárt kitev ő  tartozásait. 

Egyúttal felhívják a város figyelmét a pontos és rendszeres fizetésre, mivel 
enélkül a villanytelep működése kérdésessé válik. Amennyiben a város nem teljesíte-
né kötelezettségeit, úgy nem kizárt a bírósági eljárás sem a város terhére. A levelet 
Guttmann Géza igazgató és Lövy Ferenc írták alá. 

Az ősz folyamán a vállalat ismét sürgeti a tartozások és a kamatok kifizeté-
sét. November 2-án a városi tanács a jogi bizottság javaslatára határoz a kifizetések 
ügyében. Minthogy a költségvetésben előirányzott városi pótadökból nem folyt be 
elég pénz, a város a közben 492 599,44 dinárra csökkent tartozását úgy szándékozik 
kiegyenlíteni, hogy az útadó-alapból 295 599,44, a közmunkákra fenntartott alapból 
pedig 197 000 dinárt vesz kölcsön. Arról is határozanak, hogy az eredeti szerz ődés 
12, paragrafusával kapcsolatban - tisztánlátás végett - az érintett vagyon felbecsülése 
céljából mind technikai, mind ipari-gazdasági téren kiváló szakért őket vonnak be, 
akiknek véleménye irányadó lesz a további tárgyalások során. 

A jogi bizottság meghagyta a városi tanácsnak, hogy írásban kérje fel a belg-
rádi Ganz és a zágrábi Siemens cég képviseletét, Djuro Petrovi ć  zimonyi és 
Burghard Rudolf titeli mérnököket, hogy erre vonatkozóan tervezetet dolgozzanak ki 
és tegyenek ajánlatot. A város részér ől Pfeiffer István mérnököt, a főszámvevőt, a vá-
ros megbízott ügyvédjét és a városi főmérnök helyettesét nevezték ki a szakért ői bi-
zottságba. . 

A gazdasági bizottság javaslatára a városi tanács az áram árának csökkentése 
ügyében úgy foglalt állást, hogy a 4- és 6%os árengedményeket nem tudja elfogad-
ni, ragaszkodik a 12%-os csökkentéshez. Erre a Zentai Iparvállalatok Rt. december 4-
én levélben érmesíti a polgármestert, hogy a 12%-os csökkentés viszont az ő  szá-
mukra elfogadhatatlan, és ha nem sikerül megegyezniük, bíróság elé viszik az ügyet. 

Az ár körüli huzavona átnyúlt a következ ő  évre. 
1929. február 27-én Guttmann Géza vállalati igazgató átiratot intéz a városi 

tanácshoz, mely szerint: . 
a/ A magánfogyasztók 1929 IV. 1-t ő l 7,5% árengedményben részesülnek azzal, 

hogy a vállalatnak az 1925. szeptember 25-i pótszerz ődés 16. pontja szerinti kötele-
zettségét törlik. Azok az áramfogyasztók, akik évente 4000 dináron felül fogyaszta-
nak, 5%-os, akik pedig évente 8000 dináron felül fogyasztanak, 10%-os árengedmény-
ben részesülnek. 

b/ Az utcai világításra 7,5% árengedményt hagynak jóvá, ha a város kifizeti 
minden tartozását a kamatokkal együtt. 
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Guttmann Géza igazgató vállalja, hogy ezt az ajánlatot a Zentai Iparvállalat-
ok Rt. igazgatóságával elfogadtatja. Tulajdonképpen „súg" a városi tanácsnak, hogy 
az ügyet békés úton zárják le az ismertetett feltételekkel. 

Közben a város részér ől folyt a villanytelep felértékelése. Október 2-án vég-
zésben rögzítették a felértékelt javakat. Eszerint a gépi berendezések értéke a háló-
zattal és árammérőkkel együtt 3 271 900 dinár, az épületeké és telkeké pedig 446 
377 dinár - tehát összesen 3 718 274 dinár. 

Az 1929-30. évi gazdasági válság a Zentai Iparvállalatok Rt. sorsát is megpe-
csételte. A szabadkai villanytelepet és a palicsi fürd őt is kézben tartó, illetőleg gaz-
daságilag kiaknázó amerikai Charles B. Mac Daniel pénzcsoport szabadkai 
érdekeltségét a svéd ASEA (Allmünna Svenska Electriska Aktienbolaget) Westeras, 
sverige csoportnak adta el, és a cég 1930 őszén ezzel együtt hét villanytelepet vásá-
rolt Jugoszláviában: Szkopjéban, Tetovóban (Vu ča vízierőmű), Pancsován, Zimonyban, 
Törökbecsén, Szabadkán és Zentán. Így a zentai villanytelep is svéd tulajdonba ke-
rült, minthogy a Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Rt. budapesti anyaválla-
lata eladta részvényeit a svéd pénzcsoportnak, š ennek következtében az itteni rész-
vénytársaság csak formailag maradt önálló, lényegében azonban mindenben a svéd 
cég területi megbízottjának, Hen ry  Ewald Fogelströmnek a vezetése alatt álló 
szabadkai villanytelep utasításait követte. Önálló pénzügyi mérleget sem készít, és 
önálló igazgatása sincs. 

A svéd cég Zentán csak a villanytelep kiaknázására szorítkozott, a malmot 
pedig az újvidéki Schulz cégnek adták bérbe. A Zentai Iparvállalatok harmadik rész-
lege - a téglagyár - 1926-27 táján megsz űnt, valószínűleg a téglagyártáshoz szükséges 
nyersanyag kimerülése következtében. 

A svéd cég jugoszláviai érdekeltségeinek az irányítására Belgrádban f őigazga-
tóságot állított fel, melyet Sebastian A. Thamm mérnök irányított svéd 
munkatársaival. A belgrádi főigazgatóság élén - a formaságok és az államhatóság felé 
- Momčilo Petrović  mérnök állt mint a svéd cég itteni hivatalos képvisel ője. 

Az ASEA egyébként villamos gépek és berendezések gyártásával is foglalko-
zott, kiváló villanymotorokat, transzformátorokat stb. állítottak el ő . 

A következő  év szeptemberében a tulajdonviszonyok megváltozása következté-
ben szükség mutatkozott, hogy az 1895-ös eredeti szerz ődést és az '1925-ös 
pótszerződést újabb szerződéskiegészítéssel módosítsák, melyet Zenta város tanácsa 
1931, szeptember 17-én fogadott el. Ez már koncessziós szerz ődés (üzem meghatáro-
zott időre szóló bérbeadása kiaknázásra külföldi vállalkozónak), mely, a svéd tulajdon 
figyelembe vételével készült: ' 

	

Szerződés kiegészítés 	 . 
amely egyrészt Zenta városa, röviden a község, másrészt a Zentai Iparvállalati 

Rt., röviden „ a társaság" részér ől a Zenta város területén szolgáltatandó villamosáram 
tarifakérdés szabályozása céljából köttetett. 

1.§. 
Alulírott felhatalmazottak és pedig: egyrészt Zenta város tanácsa nevében a 

város polgármestere Drakulics Mihály mérnök úr, másrészt a Zentai Iparvállalati Rt. 
nevében Momcsilo A. Petrovity és Szebasztian Thamm urak megkötjük a mai napon 
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a koncessiós szerződés illetve pótszerződések kiegészítését, amelyek a község és Var-
tus Alajos úr között 1895 évi aug. 8-án, illetve 1895 évi augusztus hó 25-én és a 
Zentai Iparvállalati Rt. között 1925 évi szeptember hó 25-én köttetek, amelyek a fel-
sőbb hatóságoktól jóváhagyattak és hites másolatban csatoltattak ezen pótszerz ődés-
hez, amint következik. 

2.§. 
A város kizárólagos jogot ad a társaságnak elektromos áramnak el őállítására 

és szolgáltatására úgy köz mint magánvilágítás céljára akár magánszemélyeknek 
vagy köztestületeknek az eredeti koncessiós szerz ődés lejáгának időpontjáig, vagyis 
1965-ig. Az elnyert illetékes jóváhagyás szerint a társaságnak joga van más község 
vagy város részére is elektromos áramot szolgáltatni a Zentán fekv ő  telepérő l, vala-
mint joga van az elektromos áramot más áramfejleszt ő  keretből a zentai áranüej-
lesztő  telepbe vezetni s azt tovább adni. A villanytelep Zentán mindig üzemképes 
állapotban kell legyen. 

3... 
Zenta város lemond az elektromos berendezések megváltására vonatkozó és 

szerződéssel biztosított jogáról, illetve beleegyezik abba, hogy 1965 szeptember l-ig a 
társaságtól nem fogja megváltani az elektromos berendezést, vezetékeket és transzfor-
mátorokat a hozzátagozó tárgyakkal melyek Zenta területén fekszenek, tehát bele-
egyezik abba, hogy a koncessió megszakítás nélkül 1965. szeptember 1-ig tartson. 
Csak ezen dátum után megy át a város tulajdonába ingyenesen a teljes vezeték, 
mely közvilágítás céljára szolgál, valamint a magánfogyasztókat összeköt ő  vezeték, az 
áramfejlesztőtelep transzformátor állomásokkal és már berendezésekkel, melyek kizá-
rólag Zenta városnak elektromos árammal való ellátását szolgálják mindez az 1925 
szeptember 25-ik pótszerződés 7.pontja alapján. 

A vállalat kötelezi magát arra, hogy az elektromos áramot a koncessiós szer-
ződés feltételei szerint, de az alábbi csökkentett árak szerint fogja szolgáltatni: 

Az utcai világítás eddigi din.o.30 égési óránként 32 lámpafény után számított 
díja Din.o.16-ra csökkentetik le 40 wattos ég ő  után. A más er ősségű  égők utáni díj 
ezen arány szerint számítandó. Minden egyes lámpa után az égési órák száma 2920 
órában állapíttatik meg. 

A város kötelezi magát, hogy bekapcsoltat: 

	

756 	darab 	40 wattos ég ő t 

	

2 	" 	 60 	" 	 " 

	

1 	 100 

	

1 	 200 

	

5 	 500 

mely égők a város által kiadandó világítási naptár szerint fognak égni, mely 
világitási naptár évenkint december hó végéig kibocsájtandó. 

A vállalat kötelézi magát arra, hogy szigorú gondot fordít arra, hogy az utcai 
világítás kifogástalan legyen s hogy a szabálytalanságok és rövidzárlatok az utcai vi-
lágításban minél ritkábban forduljanak el ő . Ha esetleg el őfordulna az, hogy rövidzár- 
lat, vagy bármely más ok folytán az utcai világításnak egy egész szakasza két 
összefüggő  éjelen át nem funkcionálna a városnak joga van a vállalat számlájából 
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levonni azon összeget, mely az el nem fogyasztott áram értékének megfelel, 
figyelembevéve természetesen azt, hogy a világítási naptár szerint a kérdéses lámpák 
mily időn keresztül égtek volna. 

5.y~ . 
A vállalat magánosokkal, üzletekkel, üzemekkel, mozgóképszinházakkal stb. 

szemben az elektromos áram díját a következ ő  díjszabások szerint fogja számítani. 
a./ havonta 10 kilowatlóráig terjed ő  fogyasztás kilowatt 
óránként 	 Din. 7,00 
Ezen mennyiség felüli fogyasztás esetén 
a többletért fizetendő : 

10-25 kw.óra " 6,50 
25-60 " " " 6,00 
60-120 " 5,50 
120-250 " " 5,00 
250 " " felül " 4,50 

Az 1925-ik pótszerz ődés 16.§-ának első  bekezdésében megállapított engedmé-
nyek hatályon kívül helyeztetnek. 

Az összes új fogyasztók a társaságnak óvadékot köteles adni az 1 1 /2 havi fo- 
gyasztás valószín ű  értékének összegében. 

Az óvadék összege a bejelentett fogyasztás méhéke szerint állapíttatik meg. 
b./ A városi helyiségek fogyasztása után illetve azon fogyasztás után, mely a 

város házipénztárából fizettetik, kivéve a motoráramot, valamint az utcai világítási 
fogyasztás után a fenti árakból 1 dinár engedmény adatik. 

c./Motoráram: ezen áram díja az egyes érdekeltekkel közösen állapíttatik meg 
fogyasztásukra való tekintettel. A motoráram legmagasabb ára azonban kilowattórán-
ként 5 dinári nem haladhat meg. 

Az egy és fél ampertől 10 amperig terjedő  árammérő  bérleti díja havonta 6 
dinárban állapíttatik meg. 

A fenti árak a dinár mai töГvényes aranyértéke szerint állapíttattak meg s 
ezek csökkennek, vagy emelkednek aszerint, hogy a dinár valódi értéke tiszta arany 
tanalma szerint növekszik, vagy csökken. Azonkívül az áramárak a jöv őben csök-
kenthetők vagy emelhet ők akkor, ha az áram el őállításánál szerepl ő  anyagok árai és 
munkabérek 25%-al csökkennek vagy emelkednek. Amennyiben ezek árak több mint 
25%-al változnak, ugyanilyen mértékben változnak az áramárak is és pedig oly 
arányban, amilyenben a munkabérek és anyagárak az áramár megállapítására befo-
lyással vannak. 

Hogy a jövőben az árak összehasonlítása lehet ővé tétessék, mint melléklet 
ezen szerződéshez csatoltatik a jelen üzemanyagárakról és munkabérekr ől szóló ki-
mutatás, melyet szerz ődő  felek aláírnak s amely alkotó része ezen 
kiegészítőszerződésnek. Az árak színvonala minden év májusában megállapítandó. 

6.§. 
A koncessiós szerződések, valamint a pótszerződéseknek összes ezen kiegészí-

téssel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 
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7.§. 
Ezen kiegészítésnek azon rendelkezései, melyek az áramdíj csökkentésére vo-

natkoznak, f.évi június hó 1-én lépnek hatályba azon feltétellel, hogy ezen szerz ődés 
az illetékes felsőbb hatóság által јбváhagyatik. Ezen pótszerz ődésnek további rendel-
kezései pedig csak a joger ős hatósági jóváhagyás után lépnek hatályba. Ha a fels őbb 
hatóságnak jóváhagyása a képvisel őtestület ülésének megtartásától 3 hónapon belül 
nem következne be, úgy érvényben maradnak az eddigi magasabb árak. Ezen szerz đ-
dés jóvá nem hagyásának esetén köteles a város á vállalatnak kifizetni az összes 
zentai fogyasztók számláinak azon különbségét, mely a vállalat könyvei szerint te-
kintettel az eddigi és a jelenlegi árak közötti mutatkoznak. 

Ezen kiegészítő  szerződés felolvastatott, elfogadtatott és alulír tanúk jelenlét-
ében a szerződő  felek képviselői által aláíratott. 

Zenta, 1931.szeptember 17. 
Tanuk: 	 Zenta város nevében Drakulity 
Dr. Pecárszki Branüszláv s.k. Mihály okl. mérnök s.k. polgármester 
Mrkobrad György s.k. 

Zentai Iparvállalati Rt. 
Belgrád nevében 
Mom.L.Petrovics s.k. 
Seb.Thamm s.k. 

Ezen kiegészítő  szerződés mellékletével együtt Zenta város képvisel őtestületé-
nek 1931.szeptember hó 17-én tartott közgy űlésén 598.jkv. /14934.kig. /1931.szám 
alatt elfogadtatott, a dunai bánság által pedig 1932.feb мΡár 8-án hozott V.2288.sz. 
határozatával er ősíttetett meg, amit Zenta város képvisel őtestülete 1932. március 31-
én tartott rendes közgy ű lésében 415.jkv. 2473/kig. 1932. számú határozatával vett tu-
domásul. 

Zenta, 1932. június 3. 

P.H. 	 Városi fójegyző  
Zavisics Konsztantin s.k. 

Kivonat 
zenta város tanácsának rendes közgy űlésének jegyzőkönyvéből,amely 1931 évi 

szept. hó 17-én megtartatott. 
598 /adm. 14934 /1931. sz. jk. 
Tárgy: A fennálló villamosvilágítási szerz ődés kiegészítése, Zenta városa és a 

Zentai Iparvállalati Rt. Zenta között. 
/Kihagyatott ami kihagyandó/ 
Határozat. 
Zenta város tanácsának 558 adm. 8639/1931. sz. 1931. május hó 30-iki határo-

zata hatályon kívül helyeztetik. Az 1931 .évi szept. hó 17-én el őterjesztett pótszerz ő-
dés amely fel lett olvasva és megmagyarázva, ezen pótszerz ődés 1931.évü május hó 
28-iki függelékével együtt, amely az üzemanyag és a munkaer ő  árának megállapítá-
sára vonatkozik, teljes egészében elfogadtatik. 

Egyúttal változik illetve helyesbíttetik a szabályzat a k đvetkező  paragrafusban: 
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1/ A 2§ eddigi szövege helyet a 2§ els ő  bekezdésébe ez jön: Árammérőket 
csak a villamostelepnek áll jogában szerelni saját költségén. 

2/ 8§ alulról a 4. és 5 sorban kihagyandók a szavak „el őbb" és „majd", alulról 
a 3.sorban a „tanácsánál" után hozzáadandó „el őbb" és „majd", alulról a  3.  sorban a 
„tanácsánál" után hozzáadandó „vagy közvetlenül a polgári bíróságnak." A második 
sorban alulról a „villamostelep elleni" hozzáadandó „városhoz felterjesztett" 

3/ 10§ ilykép változik: 2 az árak 50%-al leszállíttatnak./ 
1-5 	lámpás berendezés után 	Din. 	10,00 
6-20 	 25,00 
21-50 	 50,00 
21-100 	" 	 75,00 
100 lámpán túl minden 5 lámpa után 10 dinár. 
4/ 12§ alulról a 3. és 2 sorban. „10 méter" után „50 méteren túl" adandó hoz-

zá, az utolsó sorban pedig „200" helyet „120" jön. 
5/ 13§. Az első  bekezdés felülről az 5.sorban „8-ik" helyet „12-ik".. A bekezdés 

végén hozzáadandó a következ ő  mondat: „Az áram megszakítást köteles a villanyte-
lep a fogyasztóval írásban közölni 3 nappal korábban." 

6/ 14§. felülről a 4-ik sorban „váltakozó" helyet jön „háromfázisú" 
7/ A 15§ és 16§-ok töröltetnek. 
8/ A 17§ ekképpen szól: „Az árammér ő  használatáért, amely a villanytelep tu-

lajdona, 1931 évi szept. hó 17-iki szerz ődési függelék 5§-ának c/v/ pontjában el őrelá-
tott bér fizetend ő . 

Azon árammérőkéгt,amelyek a fogyasztó tulajdonát képezik, nem fizetend ő  bér. 
A jövőben a fogyasztóknak nincsen joguk árammér őket beszerezni, hanem ki-

zárólag a villanytelep adja azokat bérbe és szereli." 
9/ 18§ Ezen §-ban mindenütt a „30%" változik + —3%-ra „A  18..  2 bekezdé-

sének végére hozzáadatik: Ha a fogyasztó maga követeli az árammér ő  felülvizsgálá-
sát és ez alkalommal kit űnik, hogy nincs azon hiba, a fogyasztó a felülvizsgálásé 
köteles a villanytelepnek 20 dinágy fizetni. 

Ha a fogyasztó a felülvizsgálat eredményével nem volna megelégedve, jogában 
áll az árammérő  felülvizsgálatát egy szakért ő  részéről követelni, de a villanytelep ál-
tal kijelölt szerv jelenlétében. Ebben az esetben azon félt terhelik a költségek, akinek 
nincsen igaza." 

10/ 19§ így szól: „A villamostelepnek kötelessége az egész éven át megszakí-
tás nélkül áramot szolgáltatni, nappal és éhjel. Ett ől eltérés lehet csak a gépek javí-
tása, kéménytisztítás vagy hálózatjavítás esetén. Ezen javítások lehet őleg vasárnapon-
ként végzendők d.e. 11 óráig, de minden ilyen eset bejelentend ő  a városnak." 

A szabályzat összes többi pontjai továbbra is érvényben maradnak. 
/ A határozat többi része nem vonatkozik a szabályzatra. / 
Zentán 1931. évi szeptember hó 17-én. 
A városi tanács még ez évben határoz egy 500 W-os lámpának az elhelyezé-

séről a vasútállomáson. A városi főmérnök helyettese kapja feladatul, hogy a rakparti 
lámpákkal azonos teljesítményű  és szerkezetű  lámpát állíttasson fel a Zentai Ipar- 
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vállalattal. Egyébként a közvilágítást 287 féléjjeles és 450 egészéjjeles, tehát összesen 
657 utcai lámpa biztosítja. 

1932 januárjában a városi főmérnök javaslatára 40 féléjjeles lámpát állítottak 
át egészéjjelesre, s ezt már a világítási naptárban is így tüntették fel. 

A nyár folyamán a vállalat kezdeményezi Dušan Svir čevič  leváltását a vil-
lanytelep éléről. Októberben Svirčevićet leváltották, és helyébe Djura Petrovi ć  mérnök 
került. Közben még a tavasz folyamán a Zentai Iparvállalatok Rt. kéne a várost, 
hogy a koncessziós szerződés lejágyáig mondjon le a villanytelepre vonatkozó vásár-
lási jogáról. Hosszabb tárgyalások után a város elfogadta az ajánlatot, és lemondott 
arról, hogy megvegye a zentai villanytelepet. 

A villanytelep által ebben az évben világításra eladott áram 250 694 kWh, a 
motorok meghajtasára eladott áram pedig 106 457 kWh volt, összesen 357 151 kWh, a 
közvilágításé pedig 93 707 kWh. 

Az előállított elektromos energia: 1930. évben 461.800 kWh,1931. évben 
560.162 kWh, 1932. évben 528.397 kWh. 

A kisfeszültségű  hálózat hossza 51 km és 696 m, a nagyfeszültség ű  hálózaté 
pedig 11 km és 635 m. 

A Királyi Báni Hivatal 1933. január 24-i 1156.sz. végzése alapján február i-
án a Zentai Iparvállalatok Rt.-nél az elektromos hálózat b ővítése és rekonstrukciója 
végett bizottsági ülést tartottak. A bizottság ülésén a Kir. Báni Hivatalt Rade 
Glavardanov, Radoslav Hajdukovi ć  mérnök, Svetislav Stojadinovi ć  mérnök Jovan 
Popović  mérnök, az újvidéki Postaigazgatóságot Živojin Aran đelović  mérnök, a 
szabadkai Államvasutak Igazgatóságát Mosin Šefer mérnök, Miloš Obereigner 
mérnök, Dušan Janković  mérnök, míg a Zentai Iparvállalatok Rt. Djura Petrovi ć  
mérnök technikai igazgató képviselete. A bizottság a hálózat b ővítését és a rekonst-
rukciót illetően több fontos kérdésben döntött. 

A felvett jegyzőkönyv szerint az új, 2000 V nagyfeszültségű  vezetéket a vil-
lanytelepről kiindulva kábelvezetéken kell átvezetni a vasútpálya alatt egészen a 
Miloš Krivokapić  utca sarkáig, ott egy vasoszlopra szerelik fel, majd a vezeték a le-
vegőben halad tovább favillanykarókon. Ez az új vezeték áthalad a mai Miloš 
Krivokapić  utca bal oldalán az Ohridi utcáig, majd áttér a jobb oldalra, és az 
Ohridi utcán megy tovább a Dr. Jovan Cviji ć  utca sarkáig, ott összekapcsolódik a 
meglévő  vezetékkel. Ez a meglév ő  vezeték áthalad a Gaj, a °Svetozar МагКOvtĆ  és az 
Arsenije Čarnojević  (ma Dózsa György) utcákon, egészen a katolikus templomig. Ezt 
a régi vezetéket felújítják. Innen, a templomtól indul ki az új vezeték, mely a Zmaj 
Jovan Jovanovi ć  utca jobb oldalán halad a Szent Száva térig (ma Május 1. tér), ott 
összekapcsolódik a meglév ő  régi vezetékkel, amelyet szintén felújítanak. Az új veze-
tékeket аzéгt helyezik el, mert megszüntetik a régiek egy részét, éspedig: a villanyte- 
leptől kiinduló vezetéket, mely áthald a Vojvoda Putnik (Pet őfi Sándor) és a Sándor 
király (Népi forradalom) utcákon a Péter kit6ly (Tito marsall) térig, ahol az addigi 
kettős vezetékből egyet megszüntetnek. Megszüntetik a nagyfeszültség ű  vezetéket a 
Svetozar Mileti ć  és a Nikola Pasić  (Lenin) utcákban is, és ott szakaszkapcsolókat  6 1-
lítanak fel. 
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A bizottság határozata értelmében az új vezetékek felszerelését az Építésügyi 
Minisztérium előírásai szerint kell végrehajtani, ha pedig nincs ilyen el ő írás. úgy a 
Német Elektrotechnikusok Szövetségének (VDE) el őírásai szerint. Ahol a primer és a 
szekunder vezeték egy oszlopon van, a primer vezetéket kétszeres kötéssel kell a 
porcelánszigetelőkhöz erősíteni, az utcák átkel őhelyein és kereszteződésёin szintén 
dupla szigetelést és kötést kell alkalmazni, a primer és szekunder vezeték között 
legalább 2 m távolságnak kell, lennie. A primer vezeték oszlopainak 11 ni-eseknek 
kell lenniük azzal, hogy a csúcs átmér ője legalább 15 cm legyen. A nagyfeszültségű  
vezetékek nem haladhatnak az utcának az állami távíró- és telefonvonalakkal azonos 
oldalán! 

Az újvidéki Postaigazgatóság szerint az új nagyfeszültségű  vezeték esetében 
az előírás az állomásnál levő  vasoszlopok és távíró-, illetve telefonvezetékek közti 
távolságra vonatkozik a Német Elektrotechnikusok Szövetsége (VDE) feltételeivel 
összhangban. 

Ha a korábbi időkből szabálytalan kereszteződések fennmaradtak, ezeket az 
elő írásoknak megfelel ően kell átalakítani akár a nagvfesztiltség ű , akár a kisfeszültsé-
gű  objektumoknál. Ez különösképpen a Vasút-sor és a Svetozar Ma гković  utcák ke-
reszteződésére vonatkozik, mivel ott a nagyfeszültség ű  vezetéket ncm kétszeres • kötés-
sel rögzítették. 

Az átalakítások költségeit a villanytelepnek kell fedeznie. 
Ahol a kisfeszültségű  vezetékek (világításra szolgáló áram) keresztez_ ődnek 

szabálytalanul távíró- és telefonvonalakkal, ott is az érvénvcs el őírások szerint kell 
eljárni. 

A szabadkai Vasútigazgatóság képvisel ői nem ellenzik kábel lefektetését, de 
ezzel kapcsolatban a következő  feltételeket szabják: 

A vasútállomás vágányai alatt áthaladó kábelt meg kell er ősíteni, és beton- 
csőbe kell elhelyezni 1,5 m mélységben a sínek fels ő  szélétől. A malomból kivezető  
iparvágány mellett levő  oszlop legalább 5 méterre legyen mind az ipari, mind az 
állomás vágányaitól. 

Az állomásnál lévő  vágányok alatt haladó kábel be- és kimenetét VK. jel-
zésű  kőoszloppal kell megjelölni. 

A zentai állomás vágányai alatt vezetend ő  kábel munkálatait az. illetékes 
szabadkai részleg fogja elvégezni a koncesszió-tulajdonos költségére. A munka 

megkezdése el őtt a koncesszió-tulajdonosnak letétet kell befizetnie az államvasutak 
által összeállított el őszйnila erejéig. 

IV. Mivel a koncesszió-tulajdonos az állomásvágányok és a távvezeték keresz-
teződésének helyzetrajzát eddig nem tárta a szabadkai államvasutak igazgatósága 
elé, az igazgatóság kéri ennek elrendelését és a rajzok 3 példányban való megküldé- 
sét számukra a jelenlegi távvezetéken való rekonstrukciós munkálatok megkezdése 
elő tt. 

A koncesszió-tulajdonos a tárgyat illet ően köteles elismerni a vasút tulaj-
donában levő  földterület tulajdonjogát, melyen a kábelt elhelyezik, illet-e megkötni a 
szerződést az államvasutak szabadkai igazgatóságával. 
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Ha az elektromos hálózat szerelése a fentiekben nincs meghatározva, úgy 
a nagyfeszültségű  vezeték kereszteződését oldják meg. 

A vasútvonallal keresztez ődő  meglévő  vezetéket a Vasút-sor utcában úgy 
kell felújítani, hogy azt dupla szigetel őkre kell helyezni (kétszeresen rögzített vezeték). 

Zenta város előljáróságának képvisel ője szerint az új vezetéket a föld alatt 
kell vezetni a Janko Vukoti ć  utca azon részén, ahol a vezeték áthalad a vasútállo-
másnál, a Janko Vukotić  és a Miloš Krivokapi ć  utca sarkáig (minthogy a gyalogjár-
dával együtt ez csak 6 m széles szakasz), majd egy vasoszlopon kell rögzíteni. A 
föld alatti kábel pontos helyét és az utca oldalát a helyszínen fogják meghatározni 
a mukálatok kivitelezésekor a városrendezési terv szerint. 

A villanytelep köteles az új terveket 4 példányban elküldeni a Kir. Báni Hi-
vatal VIII.. részlegének a rajta eszközölt változtatásokkal egvütt. 

A kórszerűsítés révén ekkor alakították át a városi nagyfeszültség ű  2100 V-os 
elosztó hálózatot egvvonalú rendszerr ől körvezetékre. Növelték a nagyfeszültség ű  sza-
kaszkapcsolók számát, illetve új pontokon helvezték el. Az egyfázisú . transzformátorok 
egy részét háromfázisúakra cserélték, s így 3%-al csökkent a hálózati veszteség. Az 
utcai világításhoz szükséges ég őket a vállalat külföldr ől hozta be, mivel a pancsovii 
Tesla gyár csak 60 W-os égőket állított el ő . A villanymotor- tulajdonosok által el-
használt energia 30 295 KW-tal növekedett, miközben a magánfogyasztás a gazdasági 
válság folytán  1932-biz  képest 1%-kal esett vissza. Tekintettel a város súlyos gazda-
sági helyzetére a Zentai Iparvállalatok Rt. az utcai világítás, a városi középületek és 
a vágóhíd javára 12% díj- engedményt adott. 

A Kir. Báni Hivatal augusztus 28-ai rendelete alapján ugyanez év szeptember 
2-án bizottság nézte át a nagyfeszültség ű  vezetékeket, és megállapította, hogy azt a 
Kir. Báni Hivatal 1974/1933-sz. jóváhagyása szerint kivitelezték a következ ő  változta-
tásokkal: 

A vezeték a vasúti sínek után nem a Miloš Krivokapi ć  e"s az Ohridi utcán 
halad, hanem a Janko Vukoti ć  utcán a Jovan Cviji ć  utca sarkáig, ahol összekapcso-
lódik a régi vezetékkel, mint ahogyan azt a korábbi jóváhagyásban feltüntették. 

A Svetozar Mileti ć  utcában a régi nagyfeszültség ű  vezetéket nemcsak meg-
szakították a korábbi jóváhagyás а lapján, hanem teljesen megszüntették. 

A Postaigazgatóság kiküldötte azt kéri, hogy utólag ellen őrizzék a vezetékek 
feszességét a posta- és távíróvonalakkal való keresztez ődéseknél és a Zenta-Óbecse 
vasútvonal átjárójánál a 39.8/9 km-nél. Az állami vasút kiküldöttjének nem volt ész-
revétele - ezek szerint a vezeték átvezetése a sínek alatt a megfelel ő  módon történt. 

A bizottság tagjainak az a véleményük, hogy a villanvtelep engedélyezheti az 
újonnan felállított nagyfeszültségű  elektromos vezetékek, illetve a felújított régi veze-
tékek használatát a következ ő  feltételekkel: 

A villanytelep utólagos jóváhagyást kér a Kir. Báni Hivataltól a kábel át-
vezetésére a Zenta- Szabadka úton a villanytelep mellett és a vasúti pályával történ ő  
keresztetődésen, mivel a Kir. Báni Hivatal V. részlegének kiküldöttje az els ő  megbe-
szélésen nem tett észrevételt, ellenben az új kiküldött, úgy véli, hogy ez szükséges. 

A kábelek húzófeszültsége mindenhol háromszoros biztonsági értéket érjen 
el 25°C hőmérsékleten azzal a feltétellel hogy kibírjon 45 kg terhelést 1 mm`-en. 
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3. A villanytelepnek a nagyfeszültség ű  vezeték használatának engedélvezésére 
192 dinár illetéket kell fizetnie bélyegilleték formájában a tarifákról és illetékekr ő l 
szóló rendelkezés értelmében. 

1934 áprilisában a Zentai rparvállalatok Rt. részvényesei Belgrádban közgy űlést 
tartottak. A 10 100 drb, 404 000 dinár éhék ű  részvény a következ ő  tulajdonosok kö- 
zött oszlott meg: 

Név részvények szavazati 	 jog 

Sebastian Thamm igazgató 1 000 40 
Thorsten Ericsson igazgató 1 500 60 
Momč ilo Рetrović  mérnök 3 500 140 
Birger Olsson 500 20 
Vasilije Veljkovi ć  mérnök 1 500 60 
Emilio A. Orsini 300 12 
Dr. Aleksandar Magaraševi ć  300 12 
.Karl August Hedin 300 12 
Aleksandar Kova čević  300 12 
Aleksandar Štajn mérnök 300 12 
Dr. Miloš Kneževi ć  300 12 
Joca Vujić  300 12 

10 100 drb 404 
Ugyanakkor az igazgató bizottságot a következ ő  tagok alkották: 

Momčilo Petrovi ć  mérnök Belgrád/ 
Dr. Aleksandar Magaraševi ć  /Szabadka/ 
Sebastian Thamm mérnök Belgrád/ 
Dr. Miloš Knežević  /Zenta/ 
Joca Vujić  /Zenta/ 

A vállalat gerincét és fő  jövedelmi forrását a villanytelep képezte, mely ekkor 
már mint svéd érdekeltség m űködött. Az év elején a fogyasztók száma mintegy 
2050 volt. A villanytelepen ћasználaton kívül álló 80 LE Nicholson g őzgépet a hoz-
zá tartozó 2000 V-os egyfázisú generátorral együtt ebben az évben szerelték le. 

Együttm űködés a szabadkai villanyteleppel 

Az 1934. év a korsakváltás kezdetét jelentette a villamosítás tö пénetében. 
Úgy találták, hogy a zentai villanytelep m űködtetése gazdaságosabb, ha nagyfeszültsé-
gű  távvezetékkel kötik össze a szintén svéd tulajdonban lev ő  szabadkai villanvtelep-
pel. Így a Zentára eljuttatott áram olcsóbb, mirha itt állítanák el ő . Ennek érdekében 
megtörténtek a szükséges intézkedések, és a Kir. Báni Hivatal 17401 sz. 1934. au-
gusztus 29-én kiadott jóváhagyása szerint külön feltételekkel engedélyezik a 'nagyfe-
szültségű  távvezeték kiépítését Zenta és Szabadka, illet őleg a Szabadkai Villamos 
Vasút és Világítási Rt. és a Zentai Iparvállalatok Rt. között. A nagyfeszültség ű  Liv-
vezeték területi és m űszaki terveit a szabadkai Zvonimir Stilinovi ć  villamos-gépész_- 
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mérnök készítette. E szerint a 30 000 voltot a szabadkai cégt ől 3x70 mm2  
rézhuzalon vezetik ki 2100 volt feszültség mellett. A vezeték a Szabadka - Horgos 
vasútvonalig halad, ott 100 m hosszan a föld alá vezetik. A vasútvonal másik végén 
a huzal egy 700 kVA er ősségű, 2100/33 000 V feszültség ű  és 42 Hz frekvenciával 
működő  altranszformátor épületébe jut, innen továbbhalad, majd még Szabadka hatá-
rán belül 135 fokkal elfordul a Zenta felé vezet ő  széles út bal felén, és halad to-
vább a martonosi, kanizsai és zentai hátárb аn átívelve a Zenta - Csóka vasútvonalat, 
végül belép a zentai villanytelepre. A vezetéket itt egy 550 kVA kapacitású - 31 
500/2100 voltos transzformátorba kell bekötni. Mindkét transzformátor olajh ű tésű , a 
svéd ASEA gyá гtmány. A távvezeték 34 km hosszú és 400 db, kreozottal impregnált, 
Ritter-féle vasbeton nyerges oszloptartóba ágyazott, 10 m magas feny őoszlopon halad 
a földeken át. - a vasúti átjáróknál 5 db vasrácsos oszlopta пΡóval. 

A transzfomátorok mind a primer, mind a szekunder oldalon katód-túlfeszült-
ségű  megszakító kapcsolókkal és m űszerekkel vannak felszerelve a feszültség, az 
áramerősség, a teljesítmény és a frekvencia mérésére. A transzformátorok teljesen el 
vannak különítve a többi helyiség falaitól. A vezetékek keresztez ődését a Német 
Elektrotecnikusok Szövetségének (VDE) az el őírásai szerint oldják meg. 

A Szabadka - Zenta nagyfeszültség ű  távvezeték mechanikai és elektromos 1cr-
helése, illetve tulajdonságai a következ ők: 

keresztmetszet = 3 25 ііuі  rézdrót, d=6,3 mm 
oszloptávolság d= 100 m 
húzófeszültség a vezetékben 15°C-nál = 7 kg/mm` 
önsúly Y=0,0089 kg/mm' /m 
rugalmassági modulus E=1000 
szélnyomás = 125 kg/ m`/redukciós tényez ő  = 0.5/ 
max.. hőmérséklet = +40°C 
min. hőmérséklet = -20°C 
tágulási együttható = 0000017 

15 °C-on h=100,  {1,0089  = 1,59 m 
8x7 

a vezeték hossza 37,5 km 
keresztmetszete = 3 25 mnr rézdrót (d=6,3 mm) 
feszültség = 30 kV 
átvitt teljesítmény = 300 kVA cos  1=0,9 
induktivitás 1,28. 10

.3 
 Henry/km 

reaktív ellenállás 0,337 Q/km 
Ohmikus ellenállás 0,7 Q/km 
Impedancia 0,776 Q/km 
fázisonkénti feszültségcsökkenés 
szzalékban 0,878 % 
hatásfokcsökkenés 2,39 kW 
százalékban 0,885 % 
A Szabadkа  -  Zenta nagyfeszültségű  ` távvezetéket -  a megfelel ő  előkész_ületek 

után-  egy 35 000/2100 V-os transzformátorállomással és a hozzá tartozó mér ő- és 
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Az 1936-ban kiépített Szabadka - Zenta távvezeték 
csatlakozása a zentai villanytelephez. A képen balról-
jobbra: Kovácsréti Albert, Đura Petrovi ć  és Konc Lázár. 



Részlet a gépházból. A malmot meghajtó 102 LE, 75 kW-os 
villanymotor 1937-b ő l. 

A generátort m űködtető  500 LE fekvő  gőzgép. 





Olvassa el saját érdekében! 
A világitásra  használt villanyáram ára 

a kővetkező  képen lesz elszámolva : 
Ha a fogyasztás nem haladja tul havonként a 10 kilowatt 

órát, a villanyáram ára kilowatt óránként Din. 7 .— 
Ha azonban a fogyasztás több, a többlet ára következ ő  : 

10-25 kilowat óráig Din. 650 
25-60 „ „' 6•- 
60-120 „ „ 550 

120-250 „ „ 5 ' - 
250— feljebb „ 450 

A fenti árak szerint tehát, ha valaki egy hónapban 65 ki-
lowatt órát fogyasztott, az đram đra következ đ leg lesz elsz đmolva: 

10X7 Din. 7Q'-
15X6 50 „ 9750 
35X6 „ 210'-
5X5 50 „ 2750 

65 kwó „ 405'— 
Az 1925. évi pótszerz ődés 16. §-ának 1, bekezdésében 

adott engedmények hat đ lyukat vesztik. 

Motorüzemek  által elhasznált villanyuram ára minden 
motortulajdonossal ktilön-kt lö и  megkötött szerz đdés szerint lesz 
megállapitva a fogyasztás mennyisége szerint, ezen áram đra azonban 
ném .lehet semmi körülmények között több kilowatt óránként, mint 
Din. 5 • — (öt dinár). 

5elitansko lndustrijsko Poduze če A. D. 
sENTA. 

Fogyasztói tájékoztató a harmincas évekb ő l. 



Ott.  

40 W-os 	égő  
100-500 W 	" 
népkerti 	" 
égő  2.280.520 óra 

40 W-os 	égő  
100-500 W 	" 
népkerti 	" 

2 265 934.25 
20 348,25 

4 	14 677,50 

2 245 409,25 óra égési idővel, 
20 528.50 " 	" 	" 
14 582,29 " 

égési idővel. 

óra égési idővel, 

kapcsolóberendezésekkel együtt. 1936-ban fejezték be. A transzformátor, a mér ő- és 
kapcsolóberendezések Kovácsréti Albe rt  munkája. 

A Jugoszláv Kir. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ipari és kisipari osztá-
lya 3191 sz. 1937.február 20-án kelt engedélyével a Zentai Iparvállalatok Rt.-nek az 
áramtermelést és az energetikai rendszer fejlesztését a megváltozott körülményekkel 
összhangban a 30 kV-os feszültségű  távvezetéken jóváhagyta. Nem sokkal kés őbb a 
Kir. Báni Hivatal átirata alapján Zenta város elöljárósága is kiadta az engedélyt, és 
a céget 1/1937 sz. alatt bejegyezte. 

1938 decemberében a mai Testvériség-Egység, Spiró Mátyás, Vlado Tomanovi ć , 
Veselin Masleša, Ljubica Popovi ć, Kossuth Lajos, Karjadi, Zsák, Dr.Ger ő  István, 
Táncsics Mihály, Boris Kidri č, Nemanjina, Nikši ći, Szkopjei, Kotori, Makszim Gorkij 
utcákban, az Alsó Tisza-parton és az éjjeli kiköt őben 21 új lámpa felállításáról ha-
tároznak. 

A Zentai Iparvállalatok Rt. részvényeseinek XVI. rendes közgyűlésén 1938 
márciusában Sebastian Thamm mérnök lemondott, és helvére Olaf Wikströmöt vá-
lasztották az igazgató bizottság tagjává. 

Az év végén tartott városi tanácsülésen jóváhagyták a már régóta használaton 
kívvl levő  Steinmüller gőzkazánnak a leltárból való törlését, és helyette egy 
Babcock- Wilcox-rendszer ű  gőzkazánt vettek fel a városi villanytelep leltárába. 

Az érintettek jobb tájékoztatása érdekében a Zentai Iparvállalatok Rt. szóró-
lapok útján értesítette alakosságot az áram árának elszámolási módjáról - melyet az 
érdekesség kedvéért eredeti alakjában olvashatunk: 

A városi közvilágítás lassan, de állandó jelleggel b ővült. A következő  tábk zat-
ból nyomon követhetjük ennek ütemét az 1937-1940 évekre terjed ően: 

Az 1937/38. évi világítási naptár szerint a városi közvilágítást 
739 drb 	40 W-os 	égő 	2 189 110 óra égési idővel, 
11 " 	60 W-os 	" 	28 019 " 	" 
16 	" 	népkegyi 	 13 762 " 

összesen 764 drb égő  2 230 880 óra égési idővel biztosította. Egy ég őre átlag 2920 
óra égési idő  jut 

1939-ben 
756 drb 

9 " 
16 	" 

összesen 781 drb 
1940-ben 
763 drb 

9 " 
16 	" 
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Összehasonlításképp az 1939. és az 1940. évi áramfogyasztást összességében a 
következő  táblázat mutatja: 

Világítás 	 Motorok 

	

1939 - 	308 106 kWh 	818 187 kWh 

	

1940 - 	316 048 kWh 	828 915 kWh  
+ 7942 kWh 	 + 10728 kWh 
+251% 	+1,29% 

Világítás és motorok fogyasztása összesen 

	

1939 - 	1 126 293 kWh 

	

1940 - 	1 144 963 kWh  
ez + 18670 kwh 
és + 1,63 % -ot tesz ki a növekedés 
A fogyasztók száma  3160-  ami 10%-os növekedés az el őző  évekhez képest. 
A hálózati veszteség 8,6 %-ot tesz ki, ez 0.2 %-al kevesebb, mint 1939-ben.. 
Az 1940. évi vállalati közgyű lési beszámoló szerint: 
(az eredeti adatlap alapján) 
az 1940. évi közgyű lési beszámolóhoz 
A/ Villamos energia termelése: 

 Saját erőműben termelt 	  52 402 kWóra 
 Idegen villamos m ű től vásárolt 	  1 297 870 " 

 A villamos mű  önfogyasztása 	  7 692 
 A hálózatra leadott energiamennyiség 	 1 331 142 
 Összes hálózati energia-veszteség 	 197 617 
 Összes értékesített energiamennyiség 	 1 133 525 

7, Kooperáló villamos m űnek átadott 	 I1 438 
 Viszonteladó vállalatoknak átadott 	 - 

 Saját üzemeknek átadott 	  
 Fogyasztók részére közvetlenül szolgáltatott 	1 133 525 " 

(az 1. és 2. tételek összege egyenl ő  a 3., 5.. 7.. 8., 9., és 10. tételek összegével) 
B/ Energia éhékesítés: 

A 10/ alatti összes fogyasztók száma 	3168 
a 10/ alatti fogyasztásból esik: 
a/ közvilágításra 	97 681 	kWóra 
b/ magánvilágításra 	  202 124 	" 
c/ háztartási célra 	- 
d/ motorikus fogyasztásra 	  221 328 	" 
e/ nagyipari célra 	- 
f/ malomüzemek részére 	  612 392 	" 

Az adatokból kitűnik, hogy a Zenta - Szabadka távvezeték megépítése után a 
város az áram túlnyomó részét távvezetéken kapja, tehát a villanytelep gyakorlatilag 
csak kiegészítő  áramtermelést folytat, és csak szükség esetén ta rt  saját üzemet. A 
tá«vezeték felállítása óta eltelt 4 év tapasztalata azt mutatja, hogy évenként csak 14-
15 napig van a zentai villanytelep üzemben. 1940-ben a telep által termelt áram az 
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összfogyasztásnak csak 
dig 1 297 870 kWh. 

Gazdasági-ipari 
- iparosokról készült k 
séget folytattak. 

4,03%-át tette ki, ami 52 402 -kWh volt. A vásárolt áram pe- 

tekintetben érdekes a villanymotorral rendelkez ő  fogyasztókról 
imutatás, melybő l az is látható, hogy milyen szakmai tevékeny- 

Zentai ipari motoros fogyasztók 

Ifj. Reinholcz János 
Reinholcz Győző  

daráló 	malom 1 motor 
1 	" 

14,7 
14,7 

fogyasztás 1940-ben 
kwh = 	2 553,9 k'vh 

" 	23 598,0 
Kovács Dobák Mihály 1 " 8,0 " 13710 	~ 

Rácz József 1 11,0 8 353,0 
Balla József 1 " 7,4 " 1372,5 
Kóródi Ferenc 1 " 11,0 8 539,3 ~ 

Reszler István 1 " 11,0 " 9 588,6 
Körmöndi Ferenc 1 " 8,1 " 43615 
Kincses Sándor 1 " 11,0 " 7 949.6 ~ 

László Pál 1 " 74 " 553,0 
Ing.Mátity Milorad malom 6 " 13,42 " 607 337,0 
Lö'v Sándor butorgyár 6 " 14,15 " 3210,9 
Weiner Lipot 
Homolya Károly lakatos és 

7 " 13,27 " 1 010,0 

vasöntöde 2 ‚ 4.0 272,4 " 
Ádám Mihály lakatos 1 ‚‚ 1,5 136.0 " 
Vicei Károly I ‚ 1,45 „ 263,9 " 
Hcrfert Árpád 1 ~ 0,95 most lett bekapcs. 
Matykó Mátyás 1 II  1,50 55,2 k'уh 
Törteli Vilmos I ‚‚ 1,45 „ 62,0 
Dluhi János 1 ,‚ 1,45 625,6 
Csernők Mihály 1 ‚! 1,45 18,9 ‚‚ 

Törtei Dezső  1 1,85 63,1 
Márton János fakereskedő  1 ‚ 6,6 16,5 
Rákira Márko 1 5,5 „ 105,4 
Gottfried Imre 
Kapás Sándor szódagyár 

1 
1 

„ 

„ 

7,5 
0,74 

324,8 
108,3 „ 

Vass testvérek jéggyár 4 ~ 19,16 11180,0 
Kincses István ruhatisztitó 2 1,87 219,0 
Pócs Viktoria " 2 2,15 „ 263,0 
Bocán Lajos hangszerjavító 1 0.96 155,7 
Farkas János szövöde 1 0.75 32,5 „ 

Nubert Jenő  szövőgyár 
Dráva harisnya- 

8 ‚, 5,87 3 242,3 ~ 

gyár 2 2,66 " 1035,6 " 
I. Zentai 	" 3 12,13 " 24 440,0 " 
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Zentai ipari motoros fogyasztók 

Ceiger Sze гnn 
Szlávia 

2 
2 

, 4,0 

2,92 
4 084,() 
2 697,4 

Schlesinger Salamon fehérnem űkészítő  1 0,92 „ 1 262,0 
Vámos Antal szűcs 1 „ 1,45 110,3 
Reinholcz János pék 2 „ 2,94 239,5 
Ovári János kőfaragó 1 „ 4,8 

„ 1271,1 
Union nyomda 1 3,5 301,6 
Dardin János eszergályos 1 0,74 „ 105,2 
Sok Ferencz fésűkészítő  2 , 2.25 „ 37,9 
Fischer Ignác maceszgyár 1 „ 1,10 45,5 
Fischer Mordeháj 1 , 2,52 „ 1064,9 
Dungverszki Lázár sörgryár 2 „ 2.65 „ 1957,5 
Borgyoski és Mucsi babagvár 1 „ 0,55 „ 47.2 
Gregority Gyula kálvhagvá г  1 „ 3,30  „ 271,2 
Varga Polyák Péter sablonkészítő  1 0,73 „ 31,2 
Fuchs Salamon tollkikészít ő  1 3.7 „ 628.4 
Jájovity Nesát fagylaltkészít ő  1 „ 0.37 „ 843,1  

đzv.Brаun Simonné tarhonyakészít ő  1 „ 1,85 „ 1113,0 
Polvák Dezső  1 1,7 „ 3778,3 

1 , 1 1 22 , 7 
Nagy Perge István mköszörű s 1 „ 1.1 „ 122 , 7 
Farkas János műköszörűs 1 „ I ‚85  „ 1427.4 
Tóth István asztalos 4 „ 8,02 „ 2 5 3 .0 	„ 

Bakos István asztalos 4 „ 13,12 „ 1484,0 	„ 

1940.március 14-én a Zentai Iparvállalatok Rt. részvénesei Belgrádban meg-
tartották a 18. rendes évi közgy ű lésüket. A közgуtilés időpontjáig a 16 részvényes 61 
700 drb részvényt helyezett letétbe 2 468 000 dinár éhékben, 2468 szavazati joggal. 

Név 	 lakhely 	részvények 	szavazati jog 
 Dr.Aleksandar Magaraševi ć  Szabadka 300 12 

 Zvonimir Stilinović  100 4 

 Dr.Miloš Kneževi ć  Zenta 300 12 

 Vojislav Sudarevi ć  Szabadka 100 4 
 Szabadkai Villamos Vasút 

és 	Világítási 	Rt. 20 000 800 

 Vasilije D. Veljkovi ć  mérnök Zimony 1 000 40 

 Aleksandar Štajn Belgrád 100 4 

 Olaf Wikström , 300 12 

 Momčilo Pet гović  mérnök 7 000 280  

 Bogdan Popovi ć  100 4 
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Név lakhely részvények szavazati jog 
 Lennard Hallberg Belgrád 500 20 
 Aleksandar M.Kovačević  500 20 

 Milorad Aleksi ć  100 4 
 Emilio A.Orsini 500 20 
 Hjalmar Edbjörn mérnök 800 32 
 Electro-Invest A.B. Stockholm 30 000 1 200 

összesen 61 700 drb. 2 468 

A táblázatból jól látható, hogy a Zentai Iparvállalatok Rt. két f őrészvényese, a 
svéd Electro-Invest A.B. és a Szabadkai Villamos Vasút és Világítási Rt. a rész уé-
nvek 81 0/mát birtokolták. 

1941 januárjában a városi tanács határozatban szólította fel a zentai villanvtele-
pet, hogy a jobb és ésszer űbb világítás végett a Péter király (ma Tito marsall) téren 
és a Stevan Sremac utcán 6 új, 500 W-os lámpát helyezzen el. 

A Zentai Iparvállalatok Rt. -nál -mely gyakorlatilag már csak a villanytelepb ő l 
állt - a következő  személvek voltak munkaviszonyban az eredeti adatlap szerint: 

A Zentai Iparvállalat Rt. személyzetének névsora 
1941.április 	12-én. 
Név Mióta van 

alkalmazásban. 
Ing. Petrovics György 1921. 
Goldschmidt Tatiana 1923.. 	 ' 
Vukasinovics Sándor 1921. 
Demin Ilona 1930. 
Bábin Eugénia 1936. 
Konc Lázár 1922. 
Joganszen Vladimir 1939. 
Márkovics Dusán 1929. 
Kovacsev Milos 1930 ,  
Kovács A. Lajos 1929. 
Döme János 1932. 
Körmöci István 1931. 
Buránv István 1930 ,  
Döme Vince  1931:  
Gulyás István 1928. 
Fénvszárosi István 1936. 
Gombos Menvhé гt 1926. 
Simonyi Lajos 1925. 
Radovanovics illés 1931. 
Az 1941 áprilisában tö гtént hatalomváltás után - a megváltozott helyzet következ-

tében - a Zentai Iparvállalatok Rt. július l9-én Belgrádban megtartott közgy ű lése el-
határozta, hogy a társaság székhelyét Belgrádból Zentára teszik át. 
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Mivel katonai közigazgatást vezetnek be, a vállalatot Lendvay Lajos okl. gépész-
mérnök hatósági biztos irányítása alá helyezték. A vállalatnál ez ügyben megtartott 
tanácskozáson a város katonai parancsnoksága nevében Rotarides Waldemar m.kir. 
repülő  százados, hadiüzemi személyzeti parancsnok is részt vett. A június 30-án elké-
szített vagyonleltár szerint a Zentai Iparvállalati Rt. villanytelepe a következ ő  gépek-
kel, berendezésekkel, hálózattal és transzformátorokkal rendelkezett. 

Gépek és beépített felszerelések 
Al  Gép és kazánház 

1 / 1 drb.  .500  lóerős fekvő  Compaud gőzgép, Kondenzátorra, gyám-a 1913 
évben, gyári száma 2159-2160. Kapcsolva egy 508 kVA 2100 Volt 140 
Amp. 42 Hz, forgószámú synchron generátorral. 

2/ 1 drb.200 lóerős álló Compaud gőzgép, Kondenzátorral, gyáva 1906 
évben, gyári száma 4 1607-1608. Kapcsolva egy 280 kVA, 2100 Volt 77 
Amp. 42 Hz, forgóáramu synchron generátorral. 

3/ 1 drb.80 lóerős fekvő  Compaud gőzgép Nicholson gyá гtmánvú. 
Kapcsolva egy 50 kVA 200 Volt 25 Amp. 42 Hz egyfázisú synchron 
generátorral. 

4/ 	1 drb.80 Volt 170 Amp.gerjesztőgép. A gép fordulata percenként 128. 
A gőzgép Lang L. Budapest és a generátor Ganz Budapest 
gyártmányú. 

5/ 	1 drb.50 Volt 120 Amp. gerjesztőgép. A gép fordulata 210 p/ként. A 
gőzgép Lang L.Budapest és a generátor Ganz Budapest gyártmányú. 

6/ 	1 drb.60 Volt 30 Amp.gerjeszt őgép. Ez a gép teljesen használhatatlan 
állapotban, üzemenkívül van. 

7/ 	1 drb.6 mezős kapcsoló tábla má гványból 
2 drb. gépmező , 
2 drb. városi mező , 
1 drb. távvezeték mező . 
1 drb. motor mező  

8/ 	1 drb. 85 kWA teljesítmény ű  380/220 Voltos 42 Hz házi transzformátor 
9/ 	1 drb.forgóáramú transzformátor, a Szabadka-Zentai távvezeték ellátására 

600 kVA, 31500/2100 Volt 42 Hz olajh űtéssel. A transzformátor a szállítási 
lehetőség megkönnyítése céljából sinekre van helyezve. Úgy prim ő r mint 
szekundár oldalról, megszakító kapcsolókkal, primer részr ő l túlfeszültségű  
levezetőkkel és más biztonsági és mér ő  berendezéssel. 

10/ 2 drb.Babcock-Wilcox kazán: fű tőfelületük á 187,92 m', a túlhevít ők á 
40,36 m'. Síkrostéllyal felszerelve. Nyomásuk á 12.- Atm. számuk 1341 
és 1374 gyá гtási évek 1906. 

11/ 	2 drb. Worthington gőz-tápszivatt}ú á 300 lit /perc szállító képességgel. 
12/ 	1 drb. villanymotor meghajtású dugattyús tápszivatt}ú 50 lit /perc. szállító 

képességgel. 
I3/ 	1 drb. villanymotor meghajtású, dugattyús szivattyú, a talajvíz eltávolítására. 

A 10-13 alatt 'felsorolt kazánokhoz tanoztak a teljés viz- és g őzvezeték, 
csőszerelvények, szelepek, villanymotorok a hozzátartozó vezetékekkel, indítók- 
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A viilanytelep  irodai személyzete az 1940-es évek elején.  
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kal, kapcsolókkal és biztosítékokkal. 
B/ Hálózat és transzformátorok 

14/ 3x2100 voltos magasfeszültségű  hálózat hossza 9,5 km. Fővonalak: 
25 mm2, leágazások pedig 16 mm 2  elektrolytikus rézsodrony, 0,4 km. 
Эx25mm2  földalatti ólomkábel. 

15/ 3x105 voltos alacsony feszültségű  hálózat hossza 53 km. részben tömött 
huzal, részben sodrony elektr. réz. F ővonalak: 50, 35, 25 mm 2  leágazások: 
25.16 és 10 mm 2  mint fent 
Az utcai közvilágítás ellátására fel van szerelve 793 utcai lámpa és pedig: 

12 drb. 500 Wattos égővel féléjjeles, 	. 
5 " 220 " " egészéjjeles, 
2 100 " 

508 " 40 

266 " 40 " féléjjeles. 
A közvilágítási lámpák 17 körre vannak osztva, összesen 28 drb. 
automata kapcsolóval. 

16/ 	1500 drb.hálózati oszlop, 9,10,11 hosszú égetettvég ű  kreozotba 
impregnált vörösfenyő  oszlop. 
4 drb. 11 m.rácsos -vas- oszlop. A magas fesz ű ltségű  hálózati faoszlopok 
vasbeton -nyereg- tartókban /Ritter Zange/ vannak. 

17/ A város energia szolgáltatása részére 20 drb. forgóáramú, részben 
3x105, részben pedig 220/380 voltos 42 Hz forgóáramú transzformátor 
van, amelyek közül 16 drb. olaj és 4 drb. légh űtéses. Minden egyes 
transzformátornak külön állomása van, amelyek közül 17 drb. oszlop 
állomáson és 3 drb. magán épületben van elhelyezve. A 
transzformátorok összteljesítménye 638.40 kW. 

18/ A városi hálózaton 2478 drb.házi csatlakozás van, egy és háromfázisú, 
főképpen légvezetékes, az alacsony fesz ű ltségű  fogyasztók részre. 

19/ A fogyasztóknál felszerelt áram számlálók mennyisége: összesen 3133 
drb. egy és háromfázisú, melyikb ől 40 drb. a fogyasztók tulajdona. 

20/ Szabadka Zentai távvezeték 
A távvezeték hossza 34 km. 400 drb. 10 m. hosszú kreozotban . 
impregnált vörösfenyő  oszlopon, amelyek vasbeton nyeregtartókban /ritter 
zange/ és 5 drb. rácsos vasoszlopon vannak fölszerelve. A szabadvezeték 
135 typusu porcellán szigetel őkre van felerősítve. A vezetékek átmér ője 
25mm2  elektrolytikus rézsodrony, a vasúti átjáróknál pedig 35 mm -'. 
Szabadkán 1500 méter hosszú magas feszültség ű  3x35 mm2  olajkábel 
van a föld alatt lefektetve. 

Az 1941. szeptember 15-én és 16-án megtartott rendkívüli közgy űlésen módosí-
tották a társaság alapszabályát, és új igazgatósági tagokat neveztek ki a lemondottak 
helyére. Módosították a székhellyel kapcsolatos rendelkezést is. Mom čilo Petrović  
mérnök, Kova čevič  Dušan, dr. Kneževi ć  Miloš és Olaf Wikström lemondtak igazgató-
sági tagságukról, helyettük dr. Lázár Andor, lallberg Lennard, Hen ry  Fogelström és 
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Adler István lettek az igazgatóság tagjai, Dr Alexander Magaraševi ć  igazgatósági tag 
maradt. 

A felügyelő  bizottságba Olaf Wikström, Palkó Miklós és Hermecz Béla került be 
a lemondott Hallberg Leonard, Vasileje Veljkovi ć  és Emilio Orsini helyett. 

A közgyű lésen Hallberg Leonard javaslatára a jelenlev ők egyhangúlag megválasz-
tották az igazgatóság elnökének dr Lázár Andor budapesti m.kir. titkos tanácsost, 
nyug. igazságügyi minisztert, alelnöknek pedig dr. Aleksandar Magaraševi ćet. 
Magarasevi ć  javаshtárа  a jelenlevők egyhangúhg cégjegyzési meghatalmazást adtak 
Momč ilo Petrovi ć  mérnöknek, a vállalat m űszaki igazgatójának. 

A szabadkai m.kir. törvényszék október 1-én jóváhagyta a vállalat székhelyének 
Zentára helyezését, majd röviddel utána, október 13-án Szabadkán a Zentai 
Iparvállalati Rt.-ot bejegyezték a kereskedelmi cégek jegyzékébe. 

A svéd érdekeltségű  szabadkai és zentai villanytelep szabadkai területi vezet ősége 
1942-ben megszüntette a zentai üzem könvvelését, melyet ezentúl Szabadkán végez-
tek. A svéd irányító szervek nem sokat tör ődtek a külső  jogi formaságokkal. A vál-
lalat kb. félmilliós részvényt őkéje is csak formailag funkcionált, de már nem volt 
elegendő  ekkora vállalat finanszírozására. Ezért a vállalatot nyitott folyószámla útján 
látták el a kell ő  mennyiségű  pénzösszeggel, melyet a belgrádi Doma ća Banka (Palata 
Riunione) folyósított. (A zentai vállalat már régóta e bank által bonyolította le ügyleteit.) 

A Zentai Iparvállalati Rt. irodahelyiségei a svéd tulajdonba kerülés el őtt az üzem 
mellett voltak elhelyezve. A svédek kezdeményezésére az irodíkat, illetve a vállalat 
irányítását a Jovan Djordjevi ć  utca 2 sz. alá helyezték át. 

1942 májusában - a vállalat évi közgyű lésén - új alapszabályt dolgoztak ki. Június-
ban dr.Lázár Andor elnök és Aleksandar Magarasevi ć  alelnök megváltak 
tisztésgüktől. 

Az ősz folyamán egyre több lett a panasz az áramszolgáltatással kapcsolatban, 
ezét a város elrendelte az alapszerz ődés 14. paragrafusa szerinti bizottság megalakí-
tását. A vállalat által delegált személyeket akkoriban a város részér ő l nem fogadták 
el azzal az érveléssel, hogy egy és ugyanazon személyek vannak az áramszolgáltató-
én elosztó vállalatban és az ellen őrző  bizottságban ezért a várós új jelölteket kért a 
vállalattól. 

A még július 1-én életbe lépett új energiaárak megállapítása ismét feszültséget 
okozott a helyhatóság és  a  vállalat között. Végülis a következő  év januárjában az 
előadó főügyész javaslatára a képvisel ők úgy döntöttek, hogy a város érdekeit tartva 
szem előtt 1945. aug. 8-ra felmondják a vállalat és a város közti szerz ődést, mivel 
az új árak alapjában véve az 1925. és 1931. évi pót- és szerz ődéskiegészítések árai-
hoz igazodnak. A polgármester által május 17-én tolmácsolt képvisel ő-testületr hatá-
rozatot a vállalat nem fogadta el máresak azért sem, mivel a felek peres viszonyban 
álltak egymással, hanem fellebbezést terjesztettek a Közgy ű lés elé. 

Az elmérgesedett viszony rendezésére a Zentai lparvállalati Rt. két megoldást kí-
nált fel: 

a/ a békés megegyezést 
b/ mind a két fél a megfelel ő  jogi fórumokhoz fordul, mivel egymással szemben 

mint rendelkező  felek nem léphetnek fel. 
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Még ez év végén a városi elöljáróság bizottságot alakított az á r аmszolgáltа tással 
kapcsolatos kérdések megvitatására, hogy minden egyes esetben megtárgyalják és ki-
alakítsák a város által elfoglalandó álláspontot - gondolván arra, hogy gördülékenyebb 
lesz a vállalattal való tárgyalások folyamata azzal, hogy ezen bizottság nem azonos 
az alapszerződés 14.paragrafusában megállapított bizottsággal. A polgármester rende-
lete szerint a fenti bizottság havonta egyszer köteles ülést tartani. 1943 őszétő l 
kezdve -  tekintettel a' háborús viszonyokra -  a városban elsötétítést rendeltek el, mely-
nek értelmében nyáron este 8, télen 7 óráig van közvilágítás. Ezen kés őbb 
enyhítettek, és este 11 óráig éghettek a közvilágítást szolgáló lámpák, melyek közül 
526 egész-éjjeles és 250 féléjjeles volt a városban 22,74 kW- és 17,40 kW- óra telje-
sítménnyel. 

A szóban forgó években megtartott vállalati évi közgy ű léseken minden alkalom-
mal közzétették a villanytelepre vonatkozó legfontosabb adatokat. Ezeket összevonva 
a következő  áttekintést kaphatjuk: 

A Zentai lparvállalati Rt. villanytelepének összevont adatai az 1941, 1942. és az 
1943. évi közgyűlési beszámolóhoz /kivonatosan/: 

A/Villamosenergia termelése 	1941 1942 1943 
Saját erőműben termelt 	3 498 kWh 6 489 kWh 25747 kWh 
Idegen villamos mű tő l vásárolt 	993 680 " 	1 172  980  " 995 380 	" 
A villamos mű  önfogyasztása 	8 483 " 16  117  5 506 	" 
A hálózatra leadott energia- 
mennyiség 	 988 335 " 	1 163 352 " 964 127 	" 

Összes hálózati energiaveszteség 183 796 " 218 218 " 246 680 	" 
Összes értékesített energia- 
mennyiség 	 804 539 " 945 134 " 762 474 	" 
B/Encrgiaértékesítés: 
Kooperáló villamos műnek átadott 	647 " 
Fogyasztók részére közvetlenül 
szolgáltatott 	 803 892 " 945 134 "  762  474 	" 
Közvilágításra 	 90 747 " 69 404 " 25 499 	" 
Magánvilágításra 	 191 401 " 208 888 " 232 703 	" 
Motorok fogyasztására 	200 408 " 174 933 " 296 754 	" 
Malomüžemek részére 	318 264 " 441 421 " 206 938 	" 
Mezőgazdasági célokra 488 " 680 	" 
C/Egyéb adatok: 
Az energiafejleszt ő  erőmű  gépi 
teljesítőképessége 	 500 " 500 " 500 	" 
A villamosmű  összes fogyasz- 
tóinak száma 	 3279 " 3705 "  3848 	" 
A felelős műszaki vezető : Djura Petrovi ć  okl. gépészmérnök 

. 1944. november 1-t ől Zenta város Népfelszabadító Bizottsága elrendelte a Zentai 
Iparvállalat Rt.-nak, vagyis a villanytelepnek, hogy a dolgozók teljes létszámát bocsás- 
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sa rendelkezésükre. A vállalat igazgatója mellé bizalmi személyként Aleksandar 
Stojkovot nevezték ki. 

1945.április 1-től június 30-ig a zentai villanytelep 166 980 kW-óra áramot 
vásárolt a Szabadkai Villamos Vasút és Világítási Rt.-tót. Ez id ő  alatt a zentai vil-
lanytelep nem termelt áramot. 

A telep kapacitása ekkor 8400 kWh volt 24 óra alatt -évente pedig 	3 086 
000 kWh. A város napi szükséglete kb. 3340 kWh. A nagyfeszültség ű  2100 V-os veze-
ték hossza 9 km, a kis feszültségű  110 V-os vezetéké 50 km, a 220/380 V-os veze-
téké pedig 6 km. 

1945.május 27-én tartották meg Újvidéken a vajdasági villanytelepek képvise-
lőinek gyűlését. A fő  témák az ipari termelés terveihez szükséges energiatermelés le 
hetősége, illetve a Vajdaság területén lev đ  villanytelepek jelenlegi állapotának felmé-
rése , továbbá az energiatermeléshez a munkaer ő  biztosítása szakmai szinten, a vil-
lanytelepek tüzel őanyaggal való ellátása, a hálózat lehetséges b ővítése, a termelés 
racionalizálása végett több kisebb villanytelep összekapcsolása és az áram árának 
meghatározása voltak. 

1945 augusztusában a vas- és fémmunkások szakszervezetének kezdeményezé-
sére általános gép- és elektrotechnikai tanfolyam indult. A tanfolyamot Djura 
Petrović  mérnök vezette, az elektrotechnikát és a villanyszerelést Kovácsréti Albe rt  
tanította, akinek már a húszas évekt ől kezdve elévülhetetlen érdemei vannak a vá-
rosi villanyhálózat kiépítése , bővítése és korszerűsítése terén. 

A megváltozott politikai és társadalmi helyzetben nyilvánvaló volt, hogy a 
Zentai Iparvállalati Rt. mint magántulajdonú vállalat nem sokáig maradhat fenn a 
szocialista tervgazdaság és gazdálkodás keretein belül, ezé пΡ 1945 végén már meg-
történtek az els ő  komolyabb lépések a magántulajdonú vállalat, vagyis a részvény-
társasági forma felszámolására. 

1945. december 22-i dátummal a szabadkai Körzeti Népbizottság háborúsnye-
reség- megállapító bizottsága énesítette a Zentai Iparvállalati Rt.-t, hogy az ellensé-
ges megszállás ideje alatt szerzett nyereség elvételér ől szóló 7.törvényszakasz alapján 
többletet állapítottak meg az 1941-44-ig terjed ő  időszakban mely 5 500 000 dinárt 
tesz ki. Ezért hivatkozással a fenti törvény 8. szakaszára a vállalat köteles: 

a megállapított háborús nyereség címén 	5 500 000 dinárt 
a határidőn túli bejelentés miatt kamat címén 	825 00 	" 
a bejelentés elmaradása miatt 30%os büntetést 

tehát összesen 	6 325 000 dinágy 
befizetni 30 napon belül az illetékes járási bizottság pénztárának. 

A fent említett nyereséget (többletet) az illetékes bizottság szabad felbecslés 
alapján állapította meg. 

A Zentai Iparvállalati Rt. 1946. január 30-án fellebbezett. Kifogásolták hogy a 
háborúsnyereség-megállapító bizottság az idevágó törvény 7. s -rakaszát betű  szerint 
értelmezte. A háborús nyereséget az üzleti könyvekb ől kellett volna megállapítani; a 
törvény alkalmazásakor (1945.május 9-én) pedig a vállalatnak vagyontöbblettel kelle-
ne rendelkeznie, ami nem állt fenn. A törvény a háborús nyereség megállapításához 
egyébként négy feltételt szab, köztük a lakosság szegénységének kihasználását, a nye- 

58 



reségnek meg kell haladnia a normális értéket stb. , s mivel ezek az el őírt feltételek 
hiányoznak, így a vállalat nem lehet háborús nyerészkedő. Utolsó érvként hozta fel a 
vállalat, hogy mivel nem tekinti magát háborús nyerészked őnek, így nem is volt kö-
teles bejelentést tenni. . 

1946.február 6-án az újvidéki Tartományi Képvisel őház Elnökségének 
háborúsnyereség- megállapító bizottsága S бti Pál elnöklete alatt hat pontban elvetette 
a Zentai Iparvállalati Rt. fellebbezését. 

Következő  lépésként június 19-én a zentai Járási Népbizottság 1074/1946-sz. 
határozata értelmében és ugyanezen bizottság javaslata alapján a Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaságot a Zentai Iparvállalati Rt. társtulajdonosának nevezte ki. A társtulaj-
donosság a 6 483 130 dinár követelés erejéig terjed. 

Ezt megelőzően még január 31-én a Helyi Népbizottság döntést hozott a vál-
lalat mezőgazdasági célú földterületeinek kisajátításáról. A döntést meger ősítette a 
szabadkai Agrárbíróság az agrárreformról szóló törvény 3. szakaszának 2. pontja 
alapján, és ennek értelmében .  a vállalattól minden térítés nélkül elvették 27 holdnyi 
földterületét, melyen gazdálkodni akart. 

Az Ipari Minisztérium június 28-án a vállalatot a Villanygazdasági F ő igaz-
gatóság adminisztrativ-operatív osztályának rendelte alá. A közvetlen irányítással, il-
letve a kényszerigazgatással Verner István szabadkai mérnököt bízták meg. 

Röviddel ezután (július 4-én) a szabadkai Körzeti Bíróság mint cégjegyz ő  a 
zentai Járásbíróság kérelmének helyt adva bejegyezte a Zentai Iparvállalati Rt.-ot 
mint társadalmi vállalatot, melynek társtulajdonosa a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság. 

E folyamatot lezárandó a Városi Népbizottság július 20-án kiadott 
14679/1946 sz. határozatával értesítette a villanytelepet, hogy a Vajdaság területén 
levő  összes villanytelep ingó és ingatlan vagyona - ká гtérítés nélkül - a Vajdasági 
Elektromos Vállalatok tulajdonába megy át. Még a hónap végén bizottság vizsgálta 
át a villanytelepet, és megállapította, hogy a gépház az összes felszereléssel üzemké-
pes állapotban tartalékban van, és a Szabadka - Zenta távveze!Pk meghibásodása ese-
tén a telepet két óra leforgása alatt üzembe lehet helyezni. 

1946. december 5-én a Szerb Népköztársaság államosította a vállalatot, és 
Aleksandar Stojkovot nevezte ki a vállalat élére, kényszerigazgatónak pedig Djura 
Petrović  mérnököt Verner István helyére. 

Aleksandar Stojkov felhatalmazást kapott, hogy az 1946. december 5-i törvény-
erejű  rendelet alapján átvegye a vállalatot, és értesítse az alkalmazottakat az államo-
sításról. Ennek értelmében felszólította a dolgozókat, hogy őrizzék meg a vállalat va-
gyonát, és továbbra is dolgozzanak a megszokott módon úgy, mint eddig. Továbbá 
közölte, hogy az ő  tudta és beleegyezése nélkül semmilyen dokumentumot nem ad-
hatnak ki. Ezután a törvény értelmében megtörtént a gépek és berendezések, a köny-
velési akták, az ügyviteli-leltári dokumentumok, a pénztár, a folyószámla, a kulcsok 
stb. átadása. illetve átvétele. 

Pár nappal később, december 11-én a vállalat székhelyén - a tényleges át-
adást követően - döntöttek néhány fontos kérdésr ől. A technikai-műszaki ügyvitel 
vezetését a továbbiakig Djura Pet гović  mérnökre bízták, az adminisztráció irányításá-
ra pedig ideiglenesen Stojkov Aleksandar kapott megbízást. Ezután 8 pontban meg- 
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határozták a további legfontosabb teend őket a vállalat vezetésével, m űködésével és 
ellenőrzésével kapcsolatban. 

Ugyanezen a napon - a folyamat lezárásaként - a szerbiai villanygazdaság újvi-
déki igazgatósága levélben értesítette a vállalatot, hogy a törvény értelmében államo-
sítva lett, és e levelet úgy kell tekinteni, mint bizonylatot a vállalat átvételér ő l. 

Még ez év júniusában kimutatás készült a vállalatban dolgozókról, mely sze-
rint a következő  személyek voltak a Zentai Iparvállalat Rt. alkalmazottai és munkásai: 

Djura Petrovi ć  mérnök 	igazgató 
Aleksa Vukasinović 	 pénztáros 
Kovácsréti Albert 	 főszeгelő  
Konc Lázár 	 főgépész 
Evgenija Babin 	 tisztvisel ő  
Szász Jánosné 	 tisztviselő  
Burány István 	 pénzbeszedő  
Dušan Markovié 	 " 
Zapletán Imre 	 " 
Miloš Kovačev 	 kisegítő  
Döme János 	 villany-szerelő  
Körmöci István 	 " 
Balázs Lajos 
Gulyás Bálint 	 munkás 
Fényszárosi István 	 " 
'la  Radovanović  
Gombos Menyhért 	 gépész 
Kőrösi Béla 	 gépész 
Tomasity Lajos 	 géplakatos 
Recskó Vince 	 villanyszerelő  
Gere Zoltán 	 " 
Kocsis Józsefné 	 kisegítő  
Döme Vince 	 munkás 
Az államosítással véget ér a részvénytársaság története, amely 1908-ban a 

Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok Részvénytársaságnak mint az els ő  na- 
gyobb szabású helyi vállalatnak a megalakulásával kezdődött. A részvénуtáгsaság 38 
éves fennállása alatt sok megpróbáltatáson ment át: világháborúk átvészelése, új or-
szágba való beilleszkedés, svéd tulajdonba kerülés - hogy csak a legfontossabbakat 
említsük. De a leglényegesebb az, hogy a villanytelep 1895 óta megszakítás nélkül 
árammal látta el Zenta városát sokban hozzájárulva ezzel városunk fejl ődéséhez. 

A részvénytársasági korszak lezárását megel ő legezve a villanytelep volt társtu-
lajdonosa, a stockholmi székhely ű  Aktiebolaget Electro-Invest 1946.január 15-i kelte-
zéssel udvarias hangú levelet küld a még Zentai Iparvállalatok Rt.-nek 	. 
melyben tudatják, hogy az 1945. június 30-i és a december 31-i pénzügyi mérleg 
pozitít és 71 289,28 svéd koronát tesz_ ki. 

Az államosítás után a zentai villanytelep köztársasági jelleg ű  vállalatként mű- 
ködött. 
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A villanytelep dolgozói 1951-ben (fent) és 1958-ban. 



I947.október 13-án a Szerb Népköztársaság kormánya a villanytelepet kivon-
ta a köztársaság, és a Városi Népbizottság hatáskörébe utalta mint helyi érdek ű  vál-
lalatot. Ettől fogva a Városi Villamossági Vállalat nevet vette fel. Egyúttal új igaz-
gatót neveztek ki Milan Zari ć  személyében. Ezt követ ően, december 8-án a Városi 
Népbizottság 792. sz. határozatával helyi érdek ű  állami gazdasági vállalatként zentai 
székhellyel megalakult a Városi Villamossági Vállalat, és a Városi Népbizottság 
adminisztratív-operatív csoportjának irányítása alá helyezték. Ezekután a Szerb 
Népköztársaság Villanygazdaságának F őigazgatósága átadta a villanytelepet a Városi 
Népbizottságnak. Az átvevőbizottság Balog István és Jakov Sekuli ć  népbiztosokból, 
továbbá Milan Za гić  igazgatóból állt. 

Ezzel a Városi Népbizottság a vállalat el őző  működésével kapcsolatos minden 
kötelezettséget átvett (beleértve a pénzügyit is). Az átvételkor felvett jegyz őkönyv 
szerint a szabadkai villanytelep és a Városi Népbizottság a könyvelési állás megál-
lapítása után végrehajtja a végleges vagyoni elkülönülést. A Szabadka - Zenta nagyfe-
szültségű  távvezeték szabadkai ellen őrzés alatt marad. 

Ez az átvétel inkább még formai jellegű  volt, mivel a köztársasági kormány -
meghatározva más villanytelepek átadásának id őrendjét is - a következ ő  év elejére 
irányozta elő  a tényleges átadást. Addig a zentai villanytelep a Szabadkai Villamos-
sági Vállalat fiókszervezete maradt. Ez utóbbi még április elején lett köztársasági 
jellegű  vállalat, amikor is a zentai villanytelep az ő  kirendeltségévé vált. 

Az ősz folyamán sor kerül a városi hálózat egyes részeinek felújítására. Ki-
cserélik az elhasznált villanykarókat, vezetékeket stb. A zentai villanytelep ekkor 22 
000 embert lát el árammal. A hálózatra bekötött fogyasztók száma 3690. 

A nagyfeszültségű  elosztóhálózat hossza 9910 m, a kisfeszültség ű  hálózaté pe-
dig: 57 295 m. 

- a transzformátorok száma 20 - teljesítményük 650 kVA. 
1948 márciusában a Szabadkai Villamossági Vállalat és a zentai Városi Vil-

lamossági Vállalat szerz ődést kötött az áram adásvételér ől. Az eladó - a szabadkai 
vállalat - kötelezte magát, hogy 24 órán át szolgáltatja a háromfázisú, 42 Hz 
frekvenciájú, 2000 V-os váltóáramot. A szerz ődés április 1-től június 30-ig érvényes. 
Ha 20 napon belül nem kötnek újabb szerz ődést, úgy ez marad érvényben az elkö-
vetkező  3 hónapra is. 

E szerződéssel érvényét vesztette az el őző  év december 31-én kötött szerz ő-
dés. A külön rendelkezés szerint a vásárló kötelezte magát, hogy saját tartaléker őmű -
vét olyan állapotban tartja, hogy az minden pillanatban bekapcsolódhat az áramter-
melésbe. 

Az energia szállítása a következ ő  átlagértékek mellett tö гténik: 
I. műszak II. műszak III. mű szak 
6-14 óráig 14-22 óráig 22-6 óráig 

április 1500 kWh 1300 kWh 650 kWh 
május 1550 kWh 1150 kWh 800 kWh 
június 9550 kWh 1100 kWh 650 kWh 
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A feszültség-tolerancia ± 5 %, a frekvencia-tolerancia + 3%, mely éhékek az 
áram átvételének helyén értend ők (az áramelosztó táblánál). 

Még 1946-ban rendeletet hoztak a részvények kiadásáról, illetve bejelentésér ől, 
ennek éhelmében a zentai Villamossági Vállalat - az Állami Beruházási Bank kérel-
mére - 1948. április 21-én kelt levelében tájékoztatta a belgrádi Nemzeti Bank devi-
zaigazgatóságát a részvények sorsáról, illetve utasítást kének az ezzel kapcsolatos el-
járásokhoz, ugyanis a villanytelep részvénytársaság volt, és hosszabb ideje tanozott a 
svéd A.B. Electro-Invest cégnek, az egyik volt f őrészvényesének. A tagozás kb. 100 
000 dinárt tett ki. Közelebbi adatok a tartozásról nincsenek, mivel akkor a vállalat 
székhelye Belgrádban volt. A tartozás az ügvviteli könyvekben az 1945-ös és végéig 
85 546,02 dinágy tett ki, amire 1944. szeptember 1-ig yvisszamenőleg automatikusan 
ráírták a kamatokat. A kamatokkal - 1945. XII. 31-én - ez az összeg 92 389,70 di-
nárt tett ki. Az ügyviteli könyvek átnézése után azonban észrevették, hogy a kama-
tok jegyzése a svéd cég javára szabályellenes, mivel err ől nincs meg az illetékes 
szervek jóváhagyása. A fenti tanozásokról egyébként a vállalat még 1946 szeptembe-
rében értesítette a Nemzeti Bank devizaosztályát a külfölddel való pénzforgalmi tör-
vénnyel összhangban. 

A villanytelep a Nemzeti Bankhoz intézett levelében taná ćsot kén arra vonat-
kozóan, hogy utólag engedélyezzék a kamatok könyvelését, ellenkez ő  esetben jóváha-
gyást kérnek a kamatok ta гtalékolására, illetve arra, hogy az A.B. Electro- Invest 
számláját terheljék vele. Nem tudni azonban, hogy mi lett a kamatok sorsa, mivel a 
svéd cég neve ezután nem bukkan fel az ügyviteli dokumentumokban. 

Ezidőtájt már szükség mutatkozott a Zenta környéki települések villamosítására is. 
Májusban a Városi Népbizottság kérésére a villanytelep elkészítette Fels őhegy 

villamosítására vonatkozó tervét az elkövetkez ő  öté'es terv alapján. A hálózat-kiépítés 
megkezdésének időpontját azonban nem határozták meg, mivel nem volt meg a 
szükséges anyag és a többi hozzávaló eszköz. (Ez csak jóval később, a hatvanas 
évek elején valósult meg). 

1948.június 10-én a Jovan Djordjevi u. 2-es szám alatt - a vállalat székhe-
lyén - a szabadkai Körzeti Bíróság által kinevezett bizottság felértékelte a már álla-
mosított Zentai Iparvállalat Rt. vagyonát, és ennek fejében az államosított vagyon 
kárpótlásának mértékét. A kinevezett bizottság tagjai voltak: Vladislav Beljanski, a 
zentai Járási Bíróság bírája, Djuro Petrovi ć  mérnök, Kovácsréti Albert főszerel ő , 
Verner Hugó a szabadkai villanytelepr ől és Milutin Tomié, a zentai villanytelep 
könyvelője, illetve a vállalat részér ől Milan Zarić  igazgató. A bizottság megállapítot-
ta, hogy az államosított Zentai Iparvállalatok Rt. régi tulajdonoséi k бzій  nem jelent 
meg senki. 

A vagyon felmérését még április 26-án kezdték el, és megállapították, hogy az 
állam által 1944. október 8-án átvett vállalat az államosításig a svéd A.B. Electro-
Invest és a szabadkai villanytelep tulajdona volt, ennek következtében egészen 1946 
végéig közös könyvelést vezettek a szabadkai vállalattal. A felértékelt vagyon 1 308 
700,86 dinárt tett ki, a tartozások pedig 154 118 dinágy. 

A villanytelep telkének és földterületeinek a felmérése kapcsán a bizottság fi-
gyelembe vette a tulajdonos és a város között fennálló koncessziós szerz ődést, mely- 
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nek értelmében a vállalat egész vagyona 70 év után 1965 júliusában a városra 
megy át. Tekintettel a 21 év id őkülönbségre a bizottság a telek és az épület felé гté-
kelésénél egy 0,30-as koefücienst állapított meg. A gépek, a berendezések, a hálózat, 
a mérőműszerek stb. fе lёгtёКе lёѕёnёІ  ugyancsak a 0,30-as koefficienst vették. Az 
1947-58-ig terjedő  időszakban - az általános fejl ődés keretében - megnövekedett az 
áram termelése és fogyasztása is. Az áramtermelést illet ően vidékünkre jellemz ő  
volt, hogy a kisebb településeken kis kapacitású áramfejleszt ők működtek (pl. 
Kanizsán, Csókán, Topolyán, Csantavéren, Ómoravicán, Bajmokon). Ezek m űködése 
nem volt gazdaságos, és a szükségleteket sem tudták kielégíteni. Ezért ezeket a ki-
sebb településeket kellett rákapcsolni arra a vezeték- és transzformátor- rendszerre, 
mely Szabadkáról kapta az áramot. Ez a hosszú távú elképzelés lehet ővé tette, hogy 
fokozatosan leállítsák a kisebb áramtermel ő  központokat. 

A térvek valóra váltásában, illetve Észak-Bácska és Bánát villanyhálózatának 
korszerűsítésében a Szabadkai Villamossági Vállalat úttör ő  szerepet vállalt, mivel 
képzett szakemberei és a megfelel ő  műszaki színvonal ezt lehet ővé tették. 

Ennek keretében első  lépésként 1948 szeptemberére megépült a Tiszán átível ő  
Zenta -Csóka nagyfeszültségű , 35 kV-os távvezeték akkor még fapóznákon, de a 
Tisza két partján a saját m űhelyben épített, 30 m magas, rácsos oszlop lett felállítva 
310 m fesztávolsággal, melyeket Verner István szabadkai mérnök tervezett. Ez a ve-
zeték Csókát kötötte össze a Szabadka-Zenta távvezetékkel. Szeptember 30-án helyez-
tek üzembe. 

Az egyre nagyobb gazdasági-ipari termelés és magánfogyasztás ekkor már na-
gyon megterhelte a városi hálózatot. 1948. október 27-én a Városi Villamossági Vál-
lalat figyelmeztetést tett közzé a fogyasztók számára, melyben kérték a fogyasztás 
korlátozását. A magánfogyasztók csak annyi áramot használhatnak (kWh-ban), mint 
az előző  hónapban. Az ipari fogyasztókat nem érintette a korlátozás. 

A korlátozás értelmében: 
az üzletek, irodák, iskolák, vendégl ők 17-től 20 óráig az eddig használt vi-

lágítótestek 50%-át használhatják. 
azok, akik 1948 I.1-től vasalót, rezsót stb. használnak, kötelesek 8 napon be-

lül bejelenteni a villanytelepen. 
a villanymotorok, fűtőtestek, vasalók, hajszárítók, rezsók stb. 17-20 óráig nem 

működtethetők. 
Ezt követően novemberben a megnövekedett fogyasztás miatt a villamossági 

vállalat a Városi Népbizottságho т_ fordult transzformátorok beszerzése ügyében, mivel 
szükség lenne egy 35 és egy 60 kVA-os állomásra, hogy lecserélhessék a 17 kVA-
os Siemens-Shucke пΡ transzformátorokat. Ugyanakkor a Városi Népbizottság bead-
vánnyal fordult a kommunális ügyek Minisztériumához, melyben anyagot kérnek a 
külső  vonalak karbantartására. Egyben tájékoztatták a minisztériumot a villanytelep 
működésének megindításáról, mivel Csóka rákötése a távvezetékre eléggé megterhelte 
a szabadkai vállalatot. A zentai villanvtelepnek már szeptember I-t ől be kellett vol-
na kapcsolódnia az áramtermelésbe, hogy némileg tehermentesítse a szabadkai köz-
pontot, amit azonban az alkatrész- és anyaghiány nem tett lehet ővé. 

а  
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Vállalat értesítette a városi népbi-
szerint a: 

122 794 kWh 
1 193 650 kWh 
1 131 235 kWh 

122 794 kWh 

1949. január 3-án a Városi Villamossági 
zottságot a múlt év energetikai helyzetér ől, mely 

termelt áram 
vásárolt áram 
eladott áram 
gőzzel fejlesztett áram 
veszteség 17% 
hálózat faoszlopokon 
nagyfeszültségű  földalatti kábel 
transzformátorok száma 
a transzformátorok beépített teljesítménye 
fogyasztók száma 
az elhasznált tüzelőanyag 
a fogyasztókról pedig a következő  táblázat ad 

69,5 km 
0,4 km 
20 

638,1 	kVÁ 
3752 

490 t 
	

fa és szén 
kimutatást: 

fogyasztók előfižetők fogyasztás kWh-ban 

háztartások 3313 242 160 
üzlethelyiségek 292 154 850 
motorok és egyéb vil- 
lamos alkalmatosságok 131 75 875 
közvilágítás 1 90 763 
malomipar 13 297 929 
többi ipar 2 237 236 

összesen 3752 1 114 899 kWh, ami 
értékben kifejezve 5 812 500 dinárt tesz ki. 

1948 decemberében az Állami Beruházási Bank levélben fordult a zentai Vá-
rosi Villamossági Vállalathoz, hogy az államosított a  vállalat regisztrált részvényeit a 
további rendelkezésig őrizzék meg. 

Az államosítással 1946-ban megsz űnt Zentai Iparvállalatok Rt. részvényeit és 
ezek tulajdonosait ekkor még nyilvántartották, habár azóta 3 év telt el. Ennek való-
színűleg az volt az oka, hogy a részvények egy része külföldi kézben volt, és e rész-
vények еІІеnёгtёkёt valamilyen formában törleszteni kellett a külfölddel szemben, mi-
vel az államosított külföldi vagyon kárpótlását nemzetközi egyezmények szabályoz-
ták. 

1949. IV. 20-án az Állami Beruházási Bank kéke a zentai Villamossági Válla- 
latot, hogy felülvizsgálás céljából küldjék meg a külföldi érdekeltség ű  volt részvé- 
nyesek adatait. 

Ezután a vállalat elkészítette a névsor az adatokkal együtt, és ezt három cso-
portra osztották: akik idejében bejelentették és letétbe helyezték részvényeiket, akik 
nem jelentették be és nem helyezték letétbe részvényeiket és a külföldi részvénye-
sekre. 

Részvényeiket idejében bejelentették: az A.B. Electro-Invest, Stockholm 30 000 
drb 1 200 000 dinár, valamint a Szabadkai Villamos Vasút és Világítási Rt. 32 423 drb 
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1 592 600 dinár értékben azzal, hogy a svéd társaság részvényeit átértékelték, mégpe-
dig a 6000 drb részvényt 120 000 peng őre, mivel a cég a Pesti Magyar Kereskedel-
mi Bankot kérte fel az érdekképviseletre. 

Nem jelentették be határid őre, és nem helyezték letétbe részvényeiket: a Ma-
gyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, Budapest - 8 drb 800 dinár érték ű  részvény 
esetében a letétbe helyez ő  nem tett jelentést a tulajdonosról. 
Sram Nándor, Budapest - 2 drb 200 dinár éhék ű  részvényét 1945. XII. 14-én az 566 
sz. végzéssel lefoglalták. Ismeretlent ől 3 drb 300 dinár éпékű  részvényt egy elhagya-
tott épület páncélszekrényében találtak, és lefoglaltak. 

Mivel a részvények kárpótlása már nem tanozott a zentai villanytelep hatás-
körébe (ez országok közötti megegyezés tárgyát képezte), erre vonatkozó dokumentu-
mok sem találhatók a vállalat hagyatékában, s ezzel valójában lezárult a volt rész- 
vényesek és részvényeik ügye. 

Ez időben az országra nehezed ő  gazdasági és politikai nyomás az energetikai 
iparban is megmutatkozott. Általános jelenség volt a túlfogyasztás, mivel az ipar fej-
lesztését nem hangolták össze az áramtermeléssel, és a lakossági fogyasztás is érez-
hetően megnövekedett. Az energiaellátás terén sokasodtak a gondok. 

1949 áprilisában a textilgyár panaszt tett az áram feszültségének drasztikus 
csökkenése miatt. A szükséges 380 V helyett mindössze 260-310 V között ingadozott 
a feszültség, de legtöbbször 300 V alatt maradt. Ennek következtében gyakori volt a 
villanymotorok meghibásodása. 

A villanytelep még ebben a hónapban megkötötte a szerz ődést a textilgyárral, 
a kendergyárral, a Tisza bútorgyárral, a Molnár Péter Hengermalommal és Reinholz 
Dezső  vállalkozóval az év hátramaradt részére az áramszolgáltatást illet ően. 

Az energetikai rendszer teljesít őkćpcssćgének felmérése és feltérképezése vé-
gett júliusban a szerbiai villanygazdaság Pfligazgatósága körlevéllel fordult az áram-
termelőkhöz, s tervet kén a termelést illet ően. A villanytelep közölte a F őigazgató-
sággal, hogy már 1936 óta veszik az áramot, és gyakorlatilag nem termelnek, csak 
szükség esetén, illetve ha Szabadkán nagyjavításokat végeznek. 

Októberben sor kerül a kendergyárhoz vezet ő  villanyvezeték kiépítésére. A 10 
kV-os vezeték egy 35/10 kV-os transzformátorból kapja az áramot, és ez jut el a 
kendergyári 10/0,4 kV-os állomásig. 

Ami a városi közvilágítást illeti, még nem történtek lényeges változások. A 
világítást a hagyományos izzók szolgáltatják úgy, mint é уtizedekkel korábban. Egye-
dül csak a lámpák száma szaporodott, de a világítás technikája a régi maradt, és 
érvényben volt az egész éhjeles és fél éjjeles vílágítási rendszer. 
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Az alábbi táblázat egyike az utolsó ilyen világítási sémáknak: 
1949-ben a közvilágítást 
526 drb 	egész éjjeles 	40 W-os 

	

2" 	" 	 100  W"  

	

5" 	 200  W"  

	

1" 	 500  W"  

	

250 drb fél éjjeles 	40 W-os 

	

4 " 	 " 	 100  W"  

	

14 " 	 500 W-os 
égő  biztosította 40 kW összteljesítménnyel - 802 utcai lámpával. 
Már az el őző  évben tapasztalható nehézségek oda vezettek, hogy 1950-ben 

szükségessé váltak bizonyos beruház<иsok a város energiaellátására, illetve a terv tel-
jesítése végett. Az ehhez szükséges összeg 1 595 000 dinári tett ki, melyb ő l a külön-
böző  szerelések alkatrészek, pótlások céljára 975 OQO dinágy, az elosztóhálómat részére 
pedig 620 000 dinárt irányoztak el ő , beleéve egy 70 és egy 35 kVA-os transzformá-
tort, 400 impregnált villanykarót és 300 drb egvfázisú, 3-15 amper er ősségű , 42-50 
Hz-es, 110 V-os árammér ő  beszerzését. 

Az áramtermelés növelése céljából meghatározták az ehhez szükséges feltéte-
leket. Ebből kiindulva szükség . van új hűtőrendsier építésére, a kazánok huzatját ja-
vítani, tahófalaikat pedig át kell építeni, továbbá szükséges még egy 12 atm. nyomá-
sú, 228 m` felületű  kazán. A fenti јаvátősokkal el lehetne érni a 400 kW-os teljesít-
mény fenntartását egész napra A naaimális terhelés 450 kWh lehet, mely teljesít-
mény csak egy óra tartamáig tagható fenn. A napi teljesítmény 300-400 kWh.. 

1950 augusztúsában a villanytelep három dolgozóját, Kalmár istván fűtőt. Kör-
möci István villanyszerel őt és Aleksa Vukasinovi ć  pénztárost - akik már 30 éve 
dolgoztak e vállalatnál - kitüntetésre terjesztették fel. Mindhárman a vállalat elis 
mert és lelkiismeretes dolgozói. 

Szeptember első  négy napján a zentai villanvtelep teljes kapacitással dolgozott 
a szabadkai vállalatnál végzett karbantartások miatt. 

A munkősönigazgatás bevezetésével 1950. szeptember 17-én a villanytelepet 
nagy ünnepség keretében átadták a munkástanácsnak, a vállalat igazgatását pedig a 
munkásoknak. 

Az Igazgató Bizottság elnökévé Kovácsréti Albertet, tagokká Gombos Meny-
hértet és Száraz Jelen őt, helyetteseikké pedig K őrösi Bélát, Döme Jánost és Thurzó 
Emíliát választották meg. Ezután Vén László igazgató ismertette a vállalat munká-
ját, és átadta a kulcsokat a munkástanácsnak. Kovácsréti Albe rt  mint a munkásta-
nács elnöke kitép a nehézségekre és problémákra, és ígéretet tett ezek elhárítására. 

Röviddel ezután Kovácsréti Albert lett az igazgató, mivel Vén László katonai 
szolgálattételre vonult be. 

1951 januárjában a szokásos ellen őrzéskor megállapították, hogy a két kazán 
tartófalai nagyon rossz_ állapotban vannak, bekövetkezhet a falak leomlása, és t űz ke-
letkezhet, ezét le kell állítani és meg kell javítani őket. Ennek határidejét júniusra 
szabták meg. 
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A munkástanács márciusi ülésén ismét szóvá tették a nagyjavítások szüksé-
gességét, melyek nélkül a tervek nem teljesíthet ők. 

A megnövekedett fogyasztás miatt -hosszú id ő  után - a zentai villanytelep 
több áramot termelt, mint amennyit Szabadkáról vásárolt. Az áramtermelés ekkor 
már veszteséges volt, mivel a nagy kapacitású áramfejleszt ő  központok jóval olcsób-
ban tudták előállítani az áramot , mint a helyi kisüzemek . A munkástanács által köz-
zétett adatok is ezt er ősítették meg. Ezek szerint 1950-ben: 

- az áramtermelés 942 612 kWh 5 864 500 dinár értékben, a veszteség 1 946 
257 dinár. 

- vásárolt áram 782 874 kWh 2 610 157 dinár értékben a nyereség 	541 926 
dinár. 

Veszteség az 1950. évben 223 931 kWh.. A vállalat valóságos vesztesége 1 
404 551 dinár. 

Július végén a villanytelep kérelemmel fordult a városi népbizottsághoz, hogy 
305 920 dinár értékben biztosítsanak eszközöket a kazánok nagyjavítására. A kérel-
met megvitatták, de mivel erre nem volt pénz, úgy döntöttek, hogy a városi villa-
mossági vállalat számláján levő  134 891 dinár felhаsználása mellett a különbséget 
azon vállalatok amortizációs alapjaiból teremtik el ő, amelyek eddig nem törlesztették 
tagozásaikat a villanyteleppel szemben. 

A fő  ipari fogyasztók a malom és a testilgyár. A háztartásokra a fogyasztás-
nak mintegy 25-30%-a esett. 

A közvilágítás állapota gyengének mondható, nagy a hiány ég őkből és szige-
telt vezetőkből, az utcai hálózat is rossz állapotban van az oszlopok és egyéb felsze-
relés hiánya miatt. 

1951. december 8-án a zentai villanytelepet teljesen üzemen kívül helyezték. 
Az áramtermelés végleges leállításának a fő  oka többek között az volt, hogy a ge-
nerátorokkal nem lehetett 50 Hz frekvenciájú áramot el őállítani, ezeiikívül a meglé-
vő  kдzánrendsz_er amúgy is rossz hatásfokkal üzemelt, és így nem volt kifizet ődő  az 
áramtermelés. 

Az ötveПes évek elején fokozatosan kezdték leállítani a kis áramtermel ő  köz-
pontokat, melyek feni 50 Hz frekvenciával m űködtek, hogy rákapcsolódhassanak az 
egységes élosztórendszerre. A szabadkai villamosm űnél már 1938-ban tettek el őkészü-
leteket arra, hogy átálljanak az 50 Hz frekvenciára, de a közbejött háború ezt meg-
akadályozta. 

A zentai áramfejlesztő  telep leállítását az is nagyon megkönnyítette, hogy a 
szabadkai üzem Staal turbináit felújították, és új BBC turbinákat helyeztek üzembe, s 
ezzel a kap аcitás 1951-ben 6865 kVA-ra növekedett. Ez kés őbb lehetővé tette, hogy 
1954/55-ben megépüljön a Zenta - Kanizsa távvezeték, és hogy az ottani áramfej-
lesztő  telepet is kivonják a termelésbő l. 

A zentai telep leállításával egy korszak zárult le a város villamosításának 
történetében. 1895-től 1936-ig kizárólag a villanytelep látta el árammal a várost, 
majd ettől kezdve távvezetéken érkezett az áram Szabadkáról azzal, hogy a zentai 
villanytelep alkalomadtán bekapcsolódott a termelésbe. 
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E korszak lezárásaként és az elkövetkez ő  korszerűsítések ismertetése el őtt az 
alábbi kimutatás ad képet a városi villamoshálózat állapotáról az 1952. évben: 

kisfeszültségű ., 380/220 V-os hálózat hossza 8,755 km 
kisfeszültségű , 3 • 110 V-os hálózat hossza 51,340 km 
nagyfeszültségű , 3 2100 V-os hálózat hossza 9,210 km 
az oszlopok száma: 
a/ nem impregnált faoszlop 	1710 	drb 
b/ impregnált faoszlop 	 20 	" 
c/ vasrácsos oszlop 	 4 
d/ vascsđ 	" 	 15 
f/ beton 	 4 	" 
a közvilágítás hálózatának hossza 	51,250 km 
a közvilágítás lámpáinak száma: 
a/ egész éjjeles 	 518 	drb 
b/ fél éjjeles 	 268 	drb 
földalatti kábelvezeték hossza 	0,44 	km 
villanyórák száma 	 3850 	drb 
transzformátorok /2,1-35 kV/ 
a/ oszlopra szerelt állomás 	 16 	drb 	438,6 kVA 
b/ falazott állomás 	 6 	drb 	906,3 kVA 
1952 áprilisában a villanytelepen munkaviszonyban lev ők: Kovácsréti Albe rt , 

Miladin Popovié, Thurzó Emília, Száraz Jelena, Bata Etelka, Zapletán Imre, Dušan 
Markovié, Sredoje Mendebaba, Gombos Menyhért, Tomasics Lajos, Gulyás István, Dö-
me János, Balázs Lajos, Fehér László, Kecskés M. László, Fényszárosi István, Gulyás 
Bálint és Molnár Р  i1. 

1953-ban a zentai telepen lév ő  két Babcoc-Wilcox g őzkazánt eladták, egyiket 
a szabadkai, másikat pedig az újvidéki konzervgyárnak. Ugyanebben az évben a h ű-
tőtornyot is lebontották. 

A felújítások és beruházások korszaka 

Az ezt követő  időszakban kezdetét vette az elosztóhálózatok kisfeszültség ű  ol-
dalának normalizálása, vagyis a 3 •110 V-ról 3 • 380/220 V-ra való átalakításának 
munkálatai. Emellett a régi tápfeszültség (3 2100 V) továbbra is fennmaradt. E 
munkálatokkal egyidejűleg az utcai világítás normalizálása is megindult. Egyes régi, 
klasszikus izzólámpákat korszer ű  fluoreszcens csövekre; illetve nagy nyomású 
fluoreszcens higanygőz lámpákra cseréltek fel. Ezekkel a korszer ű  világítótestekkel 
bővítették a közvilágítást - a főbb útvonalakon, a főtéren stb. 

Ebben az időszakban több, téglából épült toronyszer ű  transzformátorállomás 
készült a város különböz ő  pontjain. A beltéri 1. számú állomást hatévi üzemeltetés 
után le kellett bontani, mivel a megnövekedett terhelés nagyobb teljesítmény ű  transz-
formátort igényelt. Mivel régi helyén nem fék el, helyette a "C" épületblokkban na- 
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gyobb, beépített állomás létesült. Az l.sz. állomást 1959-ben építették, s a "C" blokk 
építésével egyidejűleg 1965-ben bontották le. 

1955-ben lebontották a villanytelepen lév ő  gyárkéményt, a következ ő  évben 
pedig leszerelték a g őzgépeket az áramfejleszt ő  generátorokkal, továbbá a kapcsoló-
ér mérőberendezések hatmezős tábláját is. 

1957-ben. jelentés készült a város villamos-energetikai helyzetér ől, mely az el-
ső  ilyen felmérés a villanytelep áramtermelésének beszüntetése óta. 

A jelentés szerint a közfogyasztást 12 transzformátorállomás elégíti ki össze-
sen 627 kVA, az ipart pedig 11 állomás 1174 kVA er ősségű  árammal. Ezenkívül a 
városi hálózat további 6 transzformátorállomása 214 kVA er ővel látja el a kisebb 
ipari létesítményeket és a fogyasztókat egyaránt. A várost 29 transzformátorállomás 
látja el összesen 1982 kVA energiával. A transzformátorokat nagyfeszültség ű  elosztó-
hálózat táplálja 2100 V-os árammal, melyet a villanytelepen lev ő  33/2,1 kV-os 
transzformátorállomás szolgáltat. Ez a f őállomás 800 kVA erősségű , melybő l látszik, 
hogy a főtranszformátor a kapacitás 40 %-át tudja csak fedezni, ezért nagyon felme-
legszik - főleg a csúcsfogyasztás ideje alatt. 

A nagyfeszültségű  elosztóhálózat rendszerét gy űrűsen alakították ki, erről le-
ágazások vezetnek a transzformátorokig. A nagy hálózat vezetékeinek átmér ője 25 
mm2-es sodrott és 20 mm 2-es tömör drót. A levezetések mind 16 mm 2  keresztmet-
szetűek, részben sodrott és tömör drótok. A szigetel őket 3 és 6 kV-os munkafeszült-
ségre tervezték. A nagyfeszültség ű  hálózat tartóoszlopai impregnált faoszlopok Ritter-
féle oszloptartókban. Ez alól kivételt képeznek a transzformátorkimenetelek és a vas-
úti sinek felett átível ő  hálózat vasrácsos tahószerkezetei. 

A kisfeszültségű  hálózat 20%-a normális, 380/220 V-os, míg a hálózat többi 
része a 3.110 V-os feszültségen m űködik. 

Azokon a helyeken, ahol a hálózat 3.110 V-ot biztosít, a feszültség esése na-
gyon nagy: 30 -40%-ot tesz ki, viszont ahol 380/220 V-on működik, ott a feszültség 
kielégítő , ha a szekunder feszültség a fő  transzformátoron 2100-2150 V. 

Zenta városa az 1957. év küszöbén 3 524 395 kWh áramot fogyaszt. Az egy 
főre eső  ún. specifikus fogyasztás 152 kWh volt, míg a specifikus megterhelés 38 
W-ot tett ki, mely a jugoszláv átlag 75%-a, noha a város specifikus fogyasztásának 
a jugoszláv átlag felett kellene lennie a falvakkal és szállásokkal együtt. Ebb ől lát-
szik, hogy az áramfogyasztás visszafogott, egyes értékelések szerint csupán 80%-os. 
Mindezek mellett a zentai kirendeltség nem engedélyezte nagyobb er ő  rákapcsolását, 
mivel ezt a feszültség nem tette lehet ővé. „Szűk keresztmetszet" jött létre a 35/2,1 
kV-os transzformáción (mely Zenta városának a 35/10 kV-os transzformátorállomás-
ra való rákapcsolása esetén tovább sz űkül),' valamint a 3 110 V-os transzformátorokon. 

A 220 V-ra való áttéréssel is javulhat a helyzet, de ehhez nagyobb számú 
villanyóra (kb. 500 drb) felszerelése szükséges, tekintettel a nagyszámú bekapcsolásra. 
Szűk keresztmetszet állhat el ő  a nagyfeszültségű  hálózaton is, de ennek mégoldására 
már tettek lépéseket. 

A város energiaellátásának javítása végett a 35/10 kV-os transzformátorállo-
másra a malmot és a Вačvanka Tészta- és Kenyérgyárat tervezték rákapcsólni. Ezzel 
a fóállomást kívánták tehermentesíteni kb. 250 kW-tal, melyet a közfogyasztásnak 
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adhatnának át. E munkálatok kivitelezését az Elektrosrbija vállalata végzi, és rövide-
sen be is fogja fejezni. Időközben a transzformátorállomásokat mesterségesen fogják 
hűteni, hogy kibírják a csúcsterheléseket. 

A helyzetfelmérés után tanulmány készült Zenta város villamos-energia е lkitá-
sára, illetve a nagy és kis feszültség ű  elosztóhálózat korszer űsítésére egészen 1972-ig 
-tehát az elkövetkező  15 évre. A következő  fogyasztást irányozták el ő : 

háztartások 	 9301 	kWh 
ipar 	 4416 	" 
kisipar 	 427,9 	" 
ügyviteli helyiségek 392,15 " 
iskolák, kórházak,társa- 
dalmi objektumok 894,25 " 
vízvezeték- és csatornahálózat 1426,32 " 
állomás 270,1 " 
közvilágítás 915,75 .  " 
E tervek megvalósulására természetesen még várni kellett, mivel a szabadkai 

villanytelep még nem volt összekötve az országos hálózattal -így Zenta sem - és az 
áramtermelés a szabadkai telepen már nem volt növelhet ő . 

Az 1957. év azonban jelentős változást hozott egész Észak-Bácska energetikai 
rendszerében. Ez évben épült meg a 110 kV-os Újvidék-Szabadka távvezeték, mely 
ekkor még 35 kV-on üzemelt. Ez a távvezeték tette lehet ővé, hogy Szabadka és 
egész Észak-Bácska rákapcsolódhasson az országos hálózatra. 

1957 novemberében megtörtént az összekapcsolódás, de a szabadkai h őerőtelep 
is termelt áramot mindaddig , amíg nem végezték el a megfelel ő  átalakításokat az 
áram transzformálására . Ezután már csökkentették a szabadkai telep termelését, s így 
1958-ban már csak 18,6 MWh áramot termeltek, míg az el őző  évben még 26,2 
GWh áramot. 

Ez az áramtermelés még inkább csökkent a Szabadka melletti naumovi ćevoi 
110/35 kV transzformátorállomás üzembe helyezésével, és 1960-ban már csupán 7,7 
GWh-ra a következő  évben pedig 2,26 GWh-ra redukálódott. 

1962, november 1-én a szabadkai h őerőtelepen teljesen beszüntették az áram-
termelést. 1963-64 között a telep generátorait fáziskompenzátorként még használták, 
de 1964-ben végleg megszűnt minden termelés. Ezzel a szabadkai villanytelep törté-
netében is lezáródott az 1896 óta tartó korszak az áramtermelést illet ően. 

1959, április 29-én ünnepélyes keretek között helyezték üzembe a zentai 
35/10 kV-os elosztó transzformátorállomást. Ezt követ ően szerelték le a villanytelepi 
gépház 35/2,1 kV-os transzformátorállomását. Az új elosztó állomásról Zenta város 
energiaellátását két 10 kV-os tápvezeték szolgálja, rajtuk kívül még két kivezetés áll 
a város rendelkezésére. Innen ágazik ki továbbá Kanizsa, Csóka, Ada és a zentai cu-
korgyár részére egy-egy 35 kV-os távvezeték és egy 10 kV-os ág Fels őhegy és Bo-
garas részére. 

1959-től kezdve lépcsőzetesen tértek át a régi 3 ' 2100 V-os hálózat feszültsé-
gének  3'  10 000 V-ra való normalizálására. Ett ől kezdve épültek ki a nagyobb ipari 
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transzformátorállomások (Gabonaforgalmi Vállalat, Tisza Bútorgyár, TAMP a Mihók 
malom épületében, Teхtilgyár adai úti telepe, Cukorgyár, Kendergyár). 

1960-ban új, alapos felmérést készítettek az energiarendszerr ől, mely szerint a 
régebben felépített kis teljesítmény ű  transzformátorállomások túlterheltek, és nem 
tudják átvinni a kell ő  energiamennyiséget a fogyasztóknak, akiknek 70%-a még 110 
V-os feszültséget használ. 

A meglévő  transzformátorállomások 17, 20, 25, 30, és 40 kVA erej űek, és a 
következőképp oszlanak meg: 

14 drb 3 110 V-os 529,56 kVA erej ű  állomás 
8 drb 380/220 V-os 468 kVA erejű  állomás 

összesen 1097,56 kVA áll a közfogyasztás rendelkezésére, továbbá 7 drb 
380/220 V-os 2310 kVA erejű  állomás áll az ipar szolgálatában 

A 29 transzformátorállomás összes beépített erejé 3407,56 kVA. A közfo-
gyasztás terhelése a 14 drb 529,56 kVA erej ű  állomásokra esik 3 110 V feszültség 
mellett, és kb. 4000 fogyasztót lát el. 

A 3 . 380/220 V-os feszültséget csak a városközpontban használják közfo-
gyasztásra. Itt az energetikai helyzet megfelel ő . 

A 8 drb 468 kVA erejű  állomás főleg a kisipar, a darálók és egyéb kisebb 
műhelyek energiaellátására szolgál. 

A vázolt helyzet következménye, hogy csupán a város központjában megfelel ő  
a feszültség, illetve ott, ahol már korábban is. Ez a fogyasztóknak mintegy 30%-ára 
vonatkozik. 

A 2 kV-os hálózaton a helyzet némileg stabilizálódott, amikor két új, 10/2 
kV-os 630 kVA-os transzfromátorállomást létesítettek. 

A villamoshálózatrói összegyűjtött adatok alapján kidolgozták a felújítás terve-
it. E szerint a hálózat és a transzformátorállomások túlterheltségét úgy lehet csök-
kenteni, ha a 2 kV-os feszültségr ől az egész városban áttérnek a 10 kV-os feszült-
ségre, és ha új, nagy teljesítmény ű  transzformátorokat építenek. Továbbá meg kell ol-
dani a villanyórák cseréjének problémáját is, mivel a 4929 fogyasztó közül 2850-nek 
még 110 V-os órája van. 

A legsürgősebb munkálatok a következők: 
a/ a 2.sz. kivezetés meghosszabbítása a Tisza Bútorgyártól az ún. Hajduska 

sarkáig, majd innen kábelvezetéssel a központban lev ő  állomásig, 
b/ kiépíteni a vezetéket a Vojislav Ili ć  utcában (betonoszlopokon) kb. 400 m 

hosszan a meglévő  állomásig. Így megoldódik a 110 V-ról 220 V-ra való áttérés is 
a város egy részében, 

c/ építeni kell három vasoszlopon nyugvó transzformátort a szükséges felszere-
léssel, mely szintén a normális 380/220 V-os feszültségre való áttérést segíti el ő , 

d/ a város végén levő  transzfromátort ki kell egészíteni a megfelel ő  felszere- 
léssel, 

e/ 1960 májusában az Adai utcában át kell térni a 110 V-ról a 220 V fe- 
szültségre, 

f/ a Hajduska sarkáig kiépített 10 kV-os kivezetésre rá kell kapcsolni a No-
vember 29. Vállalatot, annak szerel őműhelyét és a Bácska VSzerszámgyárat. 
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Az 1958-59-ben végzett beruházásokat a zentai Községi Népbizottság és a 
szabadkai Elektrovojvodina vállalata eszközölte . Ebből a városi Népbizottság 1958-
ban 3 875 000 dinárt, 1959-ben 7 633 000 dináп, majd 1960-ban 25 000 000 
dináп, a szabadkai Elektrovojvodina pedig 1958-ban 2 600 000 dinárt és 1959-ben 3 
922 000 dinárt ruházott be. 

A felújítások és beruházások problémáinak megoldásából a város akkori elnöke 
és alelnöke tevékenyen kivették részüket , és sokban hozzásegítettek a munkálatok si-
keres elvégzéséhez. 

A községi népbizottság 1961-ben döntést hozott, hogy a Makszim Gorkij és a 
Petőfi Sándor utcákban egy-egy 160 kVA er ősségű , 10/4 kV-os transzformátorállo-
mást kell építeni, mivel ezekben az utcákban kis feszültség nem megfelel ő . Az állo-
mások hőbiztosítékkal vannak ellátva, olajhűtésűek és elmozdíthatók , a jövőben pedig 
kapcsolódni fognak a felújítandó hálózathoz. 

A hatvanas évek elején folytatódott a felújítás: Erre már nagy szükség volt, 
mert a nagy feszültség ű  hálózat egy részét még a század els ő  évtizedeiben építet- 
ték. Ezek addigra elhasználódtak, a vezetékek túl gyengék voltak, és szabálytalanul 
kereszteződtek a postai telefonvonalakkal. 

Ebben az időben a Villamossági Vállalat egy rossz állapotban levő  - épület 
három sötét , nedves irodahelyiségében kapott helyet . Adaptáció nem jöhetett szóba, 
mivel a ház magántulajdonban volt. Ezét úgy döntöttek , hogy újat kell emelni. Az 
építkezést 1961 áprilisától szeptember végéig 20 millió dinár ráfordítással tervezték, 
a telkét a .. Községi Népbizottság adta . Irodákat , egyéb helyiségeket , raktárakat , garázst 
és az eméleten négy lakást kívántak elhelyezni. 

Az épület az Ady Endre utcában csak 1965-re lett kész és 1976-ig volt az 
áramelosztó központ (villanyiroda) székhelye. 

1963-ban tovább folyt a nagy feszültség ű  hálózat felújítása a Népi forrada-
lom, a Jovan Djordjević , a Stevan S гemac utcákban, a Tito marsall téren és a rak-
parton, illetve a Népkertben. A városközpontban a közvilágítást is felújították. 

1964. október 20-án a zentai Lakásépítési Alap és az Elektrovojvodina szerz ő-
dést kötött a zentai villamos hálózat felújításának finanszírozására 33 099 125 

dinár összegben. 
Ez tartalmazta égy transzformátorállomás megépítését a „D" és „D" I., illetve 

az V. tömbház számára , egy 10 kV-os kábel lefektetését a fenti állomás és a háló-
zat között , illetve ugyanitt kis feszültségű  hálózat kiépítését . A fennmaradt összeget a 
kisfeszültségű  hálózat felújítására tartalékolták. 

Itt említhető  meg, hogy ez évben került sor a zentai községhez tartozó Boga-
ras melletti Gombosfalu villamosítására is. A falut egy 50 kVA-os 10/0,4 kV-os 
transzformátor látja el árammal . Néhány évvél korábban került sor Fels őhegy villa-
mosítására .is, habár a tervek erre vonatkozóan már 1948 tavaszán elkészültek. 
• 	 . A zentai,: villanyhálózat felújítási és beruházási tervei az 1965. évre vonatko- 
zóan . nem valósultak meg, mivel a város nem biztosította a megígért hitelt. Csak 
azokat a munkálatokat végezték . el, amelyeket a villanytelep a saját eszközeib ől pén-
zelni tudott . A további felújítás csak akkor lesz lehetséges , ha a Községi Lakásalap 
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biztosítja a megígért 20 millió dinárt. Ebb ől kifolyólag ebben az évben a kis fe-
szültségű  hálózaton sem tudták felújítani, illetve kicserélni a vezetékeket. 

1964/65-ben új, betonoszlopokon elhelyezett, 35 kV-os távvezetéket helyeztek 
üzembe a Szabadka melletti naumovi ćevói 110 kV-os elosztó transzformátorállomás-
tól Zentáig.. A régi szabadka - zentai 35 kV-os távvezetéket, mely 1936-ban faoszlo-
pokon épült, lebontották. 

A következő  táblázat ismerteti a fogyasztás alakulását 1962-64-ig az év 9 
hónapjára vonatkozóan: 
Átvett energia 
kWh-ban 
Energiaveszteség 
kWh-ban 
Eladott energia 
kWh-ban 
a/ nagy feszültség 
kWh-ban 
b/ Háztartások 
kWh-ban 
c/többi fogyasztás 
kWh-ban 
Veszteség %-ban 

1962 1963 1964 
8 426 263 9 599 229 12 518 652 

658 242 658 242 38 816 

7 767 345 8 940 987 12 479 836 

3 802 046 4 103 304 5 798 468 

2 457 367 3 159 153 4 416 637 

1 507 932 1 678 530 2 264 731 
7,80 6,85 0,30 

1966-ban folytatódott a kis- és nagyfeszültség ű  hálózat felújítása az Adai ut-
cában a tyúkpiactól a vágóhídig 1200 m hosszan. 

Ugyancsak folyik a kisfeszültség ű  vezetékek elhelyezése a központban, illetve 
á munkálatok befejezése a Stevan Sremac, a Jovan Djordjevi ć, a Petar Dra$in, a 
Lenin és a Pionír utcákban, valamint a Tito marsall téren. Dolgoznak még a vezeté-
kek felújításán a Belgrádi, az Ivo Lola Ribar, a Kosovói, a Jugoszláv Néphadsereg, a 
Vladimir Nazor, a Szervó Mihály, a Fruškagorai, a Madách Imre, a Petar Gor čić, a 
Vajdasági, a Szerémségi, a Dr. Jovan Cviji ć, a Gaj utcákban és a Tornyosi úton. A 
fenti utcákban már felállították a 220 drb új oszlopot, melyekre vastartókat fognak 
szerelni, részben újat, illetve a régit szerelik át. 

A felújítás keretében transzformátorállomást állítanak fel a Belgrádi és a 
Hajduk Stanko utcák kereszteződésénél. 

Ebben az évben a Mezőgazdasági Kombinát kiépítette a 10 kV-os távvezeté-
ket a bogarasi III. gazdasági egységt ől a Deutsch- féle szállásig egy 10/0,5 kV-os 
160 kVA erejű  transzformátorállomással együtt és a kisfeszültség ű  hálózatot egy km 
hosszúságban. Ezen állóeszközöket a munkástanács döntése értelmében - térítés nélkül 
- átadták az Elektrovojvodina szabadkai üzeme zentai részlegének. (Ekkor még a 
szabadkai üzemhez tartozott a kanizsai, a zentai, a csókai, az adai, a kishegyesi, a to-
polyai, a pacséri, a nagyfényi és a sándori részleg.) 

A hatvanas évek végén épül a meglév ő  35/10 kV-os transzformátorállomás 
mellett egy új, 110/35 kV-os szabadtéri állomás, amely a jöv őbeli minőségesebb és 
biztosabb villanyenergia-ellátást hivatott biztosítani. Ezt az állomást távvezeték fogja 
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a szenttamási 220 kV-os transzformátorállomással összekötni. Feszültsége 110 kV 
lesz, és Bánátba fog továbbhaladni. 

A hetvenes évek elejére lassan befejez ődött a kis- és nagyfeszültségű  hálózat 
rekonstrukciója. 1970-ben még ennek keretében felújítják a hálózatot a Laza 
Lazarević , a Makszim Gorkij, a Ljubljanai, a Filip Višnji ć, a József Attila, a Vlada 
Tomanović, az Ady Endre és a Testvériség-egység utcákban. 

A városi hálózatnak 1955 óta tartó, a villanyvilágítás bevezetése óta legna-
gyobb szabású felújítása után, érdemes összefoglaló áttekintést adni a 
villamosenergetikai helyzetr ő l, mely 1970-ben a következő  képet mutatta: 

Zenta község villamosenergia-szükségletét az egységes jugoszláv elosztó rend-
szer nagyfeszültségű  220, illetve 110 kV-os hálózatból javarészt a szenttamási 
220/110/35 kV-os transzformátorállomás látja el. 

Kivételt képez a cukorgyár, melynek saját villamosenergia forrása van, mégpe-
dig egy villamos generátorokkal ellátott, 3,5 MVA összerej ű  hőtelep, de ezt évente 
csak mintegy három hónapig, a kampány idején használják. Ezenfelül a kampány 
idején és azon kívüli munkák végzésére az elosztó rendszerb ől a 35 kV - 32 MVA 
és a 35/0,4 kV - 1,6 MVA transzformátorról kap áramot. 

A cukorgyári villanytelep mellett még a Gabonaforgalmi Vállalatnak, a Tisza-
parti malomnak és a textilgyárnak van saját áramtermel ő  telepe. A Gabonaforgalmi 
Vállalatnak egy 75 LE, 50 kVA-os, 220/380 V-os Diesel-motor meghajtású generáto-
ra van, amelyet 3-4 óra alatt üzemképessé lehet tenni, de csak a vállalat területén 
használható. 

A Tisza-parti malom 80 kVA-os, 220/380 V-os generátorát egy 120 LE fek-
vő-gőzgép hajtja, melyet nem lehet a városi hálózattal összekapcsolni. Ez a gyár te-
rületén világításra szolgál. 

A textilgyár 125 kVA-os, 3100 V-os generátorát egy hathengeres, 150 LE 
Diesel hajómotor hajtja, mely üzemen kívül van. Üzembe állítása kb.24 órát vesz 
igénybe. 

A község ellátásának közvetlen forrása Zenta 35/10 kV-os 2 4 MVA-os ere-
jű  transzformátora, mely egy 35 kV-os távvezetékkel van a másodfokú 110/35 kV-os 
zentai transzformátorral összekötve. 

10 kV-os távvezetékek: 
A zentai 35/10 kV-os transzformátorállomásnak három 10 kV-os kivezetése 

van. Kettő  közülük az elosztó trafóállomásokat és a zentai nagyfogyasztók trafóállo-
másait látja el, a harmadik pedig Fels őhegyet, Bogarast és Orompartot. 

A 10 kV-os zentai vezetékek összesen 20,4 km hosszúak, ebb ől 17,6 km lég-
vezeték, 3 . 50 mm2  alumíniumacélból betonoszlopokon, 2,8 km kábelvezeték 3 . 25 
mm2  , illetve 3 • 50 mm 2  vastagságban. A vezetékek megfelel őek mind kapacitás, 
mind kivitel tekintetében. 

10/0,4 kV-os transzformátorállomások: 
Zentának összesen 37 transzformátorállomása van. Ezekb ől 22 elosztó széles-

körű  használatra 4910 kVA összer ővel, 15 pedig a nagyfogyasztók részére ipar, me-
zőgazdasági birtokok 4490 kVA összerővel, összesen 9400 kVA. 

Kisfeszültségű  3 .380/220 V-os hálózat: 
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A kisfeszültségű  hálózat összesen 76,4 km hosszú. Ebb ől: 1,6 km 4 50 mm2  -es 
kábel, 0,2 km 4 70mm2-es kábel, 9 km 35 és 50 mm2-es alumínium légvezeték 
betonoszlopokon, a többi 62,6 km 6-35 mm 2  vörösréz légvezeték faoszlopokon rossz 
állapotban. 

Közvilágítás: 
Zentán 1964-ben összesen 684 világítási pont volt, ebb ől 674 közönséges, 100 

vagy 200 W-os villanykörtével, 9 fluoreszcens lámpa négy 40 W-os cs ővel és egy 
250 W-os higanyköde. 

1967-ben 695 világítási pont volt, 586 közönséges, 35 fluoreszcens és 76 hi-
ganyégővel. A világítási pontok száma nem növekedett érezhet ően, de megjavult az 
összetétel. A maхimális megterhelés 80-100 kW-ot tesz ki. 

Az eladott villamos-energia 22 891 000 kVh volt, a fogyasztók száma pedig 
7038.  

A felújítási munkálatok tovább folytatódtak. 1971-ben is több jelent ős rekonst-
rukciót eszközöltek a városban. Ekkor vezették ki a város déli részén lev ő  35/10 
kV-os transzformátorállomásból az elágazásokat .a Kendergyár, a TAMP vállalata és 
a teхtilgyár felé, illetve a Karadjordje és a Rade Kon čar utcákba. Elvégezték a re-
konstrukciót a kisfeszültségű  hálózaton a Vojislav Ili ć, a Belgrádi, a Karadjordje, a 
Vuk Karadžič, az Ivo Lola Ribar, az Újvidéki, a Vajdasági, a Šumadijai utcákban, a 
Tornyosi úton és a Vasút-soron. 

Új, 0,4 kV-os vezetéket építettek a Djuro Dani č íć, a Bakos Kálmán, a 
Vardari, a Drinai, az Aleksa Šanti ć , a Lenin és a Kosovói utcákban. 

A hetvenes évekre jellemz ő, hogy ekkorára fejez ődik be a hálózatfelújítási 
munkálatok java része, ami azt jelenti, hogy az el őző  évtizedekben végzett állandó, 
de kisebb méretű  javítások és cserék után átfogó, a nagy- és kisfeszültség ű  hálózatot 
egyaránt érintő , általános rekonstrukció ment végbe, mely megfelelt a megnövekedett 
fogyasztásnak és a kor igényeinek. 

Az 1970-74-ig tartó felújítási id őszak folyamán 1973-han a 10 kV-os hálózat 
nagy része és a hozzá tartozó 10/0,4 -kV-os transzformátorok jó állapotban vannak, 
de ez nem mondható el a 0,4 kV-os 4 és 6 mm-es rézvezetékekr ől, illetve az el-
használódott faoszlopokról, amelyek 60%-át képezik a hálózatnak. Ezét indokolt a 
0,4 kV-os hálózat rekonstrukciója. Ehhez azonban szükséges 3 drb 20/10 kV-os, 250-
630 kVA-os transzformátor építése a csatlakozó lég- vagy kábelvezetékekkel együtt. 
A következő  évi programban viszont már 5 ilyen transzformátor építését irányozták el ő . 

A hetvenes évek közepére az áramfogyasztás ismét er ősen megnövekedett a 
háztartási gépek elterjedése, illetve széleskör ű  használata és az elektromos fűtés tér-
hódítása miatt. 

1975-ben a legkritikusabb helyzet a Boris Kidri č  rakparti lakótömb területén 
alakult ki, ahol a 250 kVA-os transzformátor túlterhelt, de ezenkívül még több, már 
nem megfelelő  erősségű  állomás is hátráltatja a minőséges áramellátást. 
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Az áramelosztó munkaszervezet az önálósodás útján 1976-95-ig 

1976 áprilisában újjászerveződik a zentai Áramelosztó Munkaszervezet. A vál-
lalatot 1976. április 23-án alapítják, és július 1-t ől kezdve működik. A vállalatot a 
Fi-140/77, Fi-2732/77 és a 600-23 sz. betét alatt jegyzik be új nevén: „Radna 
organizacija za distribucije elektri čne energije, Elektrodistribucija Vojvodine OOUR 
Elektrodistribucija Senta sa org. sup. o." (Villamosenergia-elosztó Munkaszervezet, 
Vajdasági Áramelosztó Tmasz, kori. tám. fel. Zentai Áramelosztó) 

1976 novemberében ünnepélyes keretek között felavatják az áramelosztó mun-
kaszervezet újonnan épült, korszer ű , Szabadkai úti ojektumát. A vállalat új székhelye 
egyemeletes, modern beosztású, irodákkal, szerel őcsarnokkal, garázzsal ellátott épület-
komplexum, mellette van a Szenttamásról és Szabadkáról érkez ő  és innen kiinduló, 
nagyfeszültségű  távvezetékek és transzformátorállomások csomópontja. Az új épület-
ben a felek fogadására is megfelel ő  helyiségek vannak. A kezdetek óta a zentai vii-
lanytelepnek ez a negyedik székhelye, amely helyzeténél fogva el őször nevezhető  
korszerűnek és egyben célszer űnek is. 

Az áramelosztó vállalat önállósodása óta lehet őség nyílott az eddigieknél még 
jelentősebb beruházásokra és felújításokra. 

Az 1980. évre a nagy- és kisfeszültségű  kábelvezetékre és a transzformátorok-
ra vonatkozóan előirányzott beruházási program alapján a hét tervezettb ől ötöt be-
szereltek, egyet töröltek, egynek a szerelése pedig folyamatban van. 

A következő  évben 20 kV-os kábelvezetéket építenek ki két trafóállomás kö-
zött 0,6 km hosszan. A beruházási tervek szerint a 35/10 kV-os transzformátorok 
túlterheltek - különösen télen. A túlterheltség 20%-os, ezt át kell adni az újonnan 
épített 35/20 kV-os zentai és a 110/20 kV-os adai állomásnak. 

1982. március 10-én a szabadkai Regionális Gazdasági Kamara indítványára 
és a kezdeményező  bizottság javaslata alapján a Vajdasági Villanygazdasági Önigaz-
gatási Érdekközösség keretében megalakult a Zenta, Ada és Csóka Területi 
Villamosenergiatovábbító és- elosztó Alapközösség. 

Mivel a fogyasztók többsége támogatta a javaslatot, így a kezdeményez ő  bi-
zottság az Alapközösségről szóló önigazgatási megegyezést elfogadottnak nyilvánítot-
ta. Ez a megállapodás többek között azt tartalmazta, hogy az Alapközösség tagjai 
(Zenta. Ada és Csóka) megállapítják a közös érdekeltséget a fogyasztók ellátására a 
gazdaságosság és az eszközök ésszer ű  kihasználása érdekében, továbbá meghatároz-
zák a tervet és programot az áramelosztás fejlesztését illet ően az alapközösség terü-
letén, megállapítják a tervet és a programot a villamosenergetikai objetumok felújítá-
sa kapcsán, a közös tervekkel és programmal összhangban, valamint a területükön 
összehangolják az áramfogyasztást. 

A megállapodáshoz szinte minden vállalat és társadalmi intézmény csatlakozott. 
Az Alapközösség 1983. október 10-i ülésén megállapították, hogy a fogyasztás 

növekedése általános tendencia, ez az utolsó 3 hónapban a tavalyi évhez viszonyítva 
6%-ot tesz ki, a közvetlen fogyasztóknál (ipari objektumok) pedig 13%-ot. 
Az elđző  évhez viszonyítva a n đvekedés 7°/mos. A szükséges áramot behozatalból 
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fedezik , és tervbe vették z~áramkorlátozást , mely hosszú idő  után 1984 telén érte el 
tetőpontját. 

Tartományi szinten 1985-ben fogadták el azt az önigazgatásimegegyezés- ter-
vezetet, mely szerint társítják az eszközöket a h őerőtelepeknek szánt szén kitermelé-
sérе  és a villamosenergetikai objektumok kiépítésére 1986-90-ig. 

Ennek értelmében az 1985 . június 30-tól szeptember 30-ig tartó id őszakban 
az újvidéki Elektroprenos Vállalat részére 1 milliárd 250 millió dinárt , a drmno-
kostolaci hőerőműnek pedig 15 milliárd 260 millió dinágy juttatnak, mely összegb ő l 
az Elektrovojodina 9 milliárd 110 millió dinárt fizet ki. A Drmno-Pancsova 400 
kV-os távvezetékre 2 milliárd 500 millió dinárt tartalékoltak. 

Az utóbbi 15 évben végzett nagyméretű  beruházások és felújítások után 
1985-ben a villamosenergetikai infrastruktúra a következ ő : Zenta község területét két 
áramelosztó munkaszervezet - a szabadkai és a zentai - látja el . A szabadkai munka-
szervezet Tornyos, Kevi községeket és a Mez őgazdasági Kombinátot látja el a 
csantavéri 35/10 kV-os állomásról. A többi fogyasztó a zentai 110/35 kV-os transz-
formátorállomásról kapja az áramot. Ez az állomás továbbítja az energiát a 35/10 
kV-os /4+8/ MVA-os Silos állomásnak, a 35/10 kV-os 8 MVA-os és a 35/20 kV-o' 
8 MVA-os ipari állomásnak. 

Egyelőre még csak az ipar használ 20 kV-os feszültséget, habár a transzfor-
mátorállomások többségét már el őkészítették a 20 kV-os feszültségre. 

A 110/35 kV-os főtranszformátorállomás beépített teljesítménye /31,5 + 20/ MVA. 
Zenta község területén halad át a 35 kV-os Zenta-Szabadka, Zenta-Kanizsa, 

Zenta-Csóka és Zenta-Ada, valamint a 110 kV-os Zenta-Szenttamás, Zenta-Kanizsa 
és Zenta-Ada távvezeték. 

A Zenta község területén lev ő  transzformátorállomások száma és beépített tel-
jesítménye a következő  /1985/: 

Helység transzf 
száma 

Beépített 
te jesítmény /kVA/ 

Zenta 76 42 330 
Bogaras 10 1 780 
Felsőhegy 6 1 230 
Kevi 7 870 
Tornyos 8 1 120 
Orompart 4 910 

összesen: 111 48 240 
Az összes 48 240 kVA-ból 20 300 kVA 20 kV-os feszültségre van kapcsolva, 

ami az összteljesítménynek 42 %-át teszi ki. 

77 



Az 1964-1983-ig terjedő  időszakban Zenta áramfogyasztását és ennek évi szá-
zalékos növekedését a következ ő  táblázat mutatja: 

Év 1964 1965 1966 1967 1968 
Mwh 10 223 11 226 13 370  1502 1 17 935 

% 9,8 19,09 13,35 19,4 
Év 1969 1970 1971 1972 1973 
Mwh 21 030 24 541 27 851 31 78 7 34 140 

% 17,27 16,70 13,49 14,13 7,40 
Év 1974 1975 1976 1977 1978 
Mwh 37 033 37 685 41 481  4696 0 52 043 

% 8,47 1,76 10,07 13,21 10,82 
Év 1979 1980 1981 1982 1983 
Mwh 54 525 60 517 66 578  7772 8 81 467 

% 4,77 10,99 10,02 16,75 4,81 
A táblázatból kitűnik, hogy az utóbbi évek fogyasztásnövekedési tendenciája 

csökkenőfélben van, amit megerősít, hogy az 1964-83-ig tartó id őszak átlagos fo-
gyasztásnövekedése 12,19%-ot tett ki, míg az utolsó 10 év átlaga csak 8,93%-ot. Zenta 
község villamosenergia-fogyasztása nagy, annak 90%-át maga a város használja el, 
minthogy a község teljes ipara itt koncentrálódik. Minden település, így Zenta nagy 
része is a 10 kV-os fészültségszintee van kapcsolva, de a hálózat túlnyomó része 
készen áll a 20 kV-os szintre való áttérésre. 

Ami a fogyasztók ellátását illeti, meglehet ősen biztonságos szintet értek el 
mind a 110, mind a 35 kV-os feszültségszintet illet ően, mivel az energiaellátás több 
irányból is biztosított (Kanizsa, Szenttamás, Szabadka). 

A zentai nagyfeszültség ű  hálózat java része már kábelvezeték, míg a többi te-
lepülésen légvezeték. A kisfeszültség ű  hálózat még csak kisebb részben kábelvezeték, 
túlnyomórésze beton-, illetve vasoszlopokon nyugszik, a többi faoszlopokon. 

A Zentán kívüli településeken ez a helyzet fordított. A kábelvezeték jelenték-
telen, a hálózat nagy része faoszlopokon húzódik. 

A közvilágítás a városközpontban és a főbb útvonalakon megfelel ő , a periféri-
án és a falvakban viszont kívánnivalót hagy maga után. 

A zentai Áramelosztó Munkaszervezet 1985-ben kezdte el a 20 kV fesziilt-
ségre való áttérés munkálatait, melynek nagy részét 1987-re befejezték. A nagyobb 
méretű  beruházások és felújítások a kilencvenes évek elejéig tartottak. 

1987-ben a zentai Áramelosztó Munkaszervezet megkapta a JUGEL Nikola 
Tesla kitüntetését és a város emlékérmét. A vállalatnak ekkor 72 állandó dolgozója 
volt, köztük három villamosmérnök, szakképzetlen munkaer ő  nincs. A vállalat szoros 
együttműködést alakított ki az újvidéki Műszaki Egyetemmel és a belgrádi Nikola 
Tesla Kutatóintézettel, a 110 kV-os felszerelést is itt ellen őrizték. 

A zentai Áramelosztó Munkaszervezet látja el villamosenergiával a környez ő  
településeket, Adát, Csókát és a környez ő  szállásokat. 

Az áram 47%-át Zenta, 32%-át Ada, 21%-át Csóka kapja. A villamosenergiának 
több mint a felét, 54%-ot az ipar fogyasztja. 
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Napjainktól visszamenőleg 10 évre Zenta villamosenergia-fogyasztása a követ- 
kező : 

Év 1984 1985 1986 1987 1988 
Mwh 78 560 80 201 78 376 81 423 77 678 
Év 1989 1990 1991 1992 1993 
Mwh 84 681 85 065 83 665 83 982 90 244 
Év 1994 
Mwh 86 863 
A növekedés 1982-94-ig 0,93%-os, míg 1993-94-ig - 3,75%-ot tesz ki. Tehát 

az utóbbi 12 évben á fogyasztás szinte semmit sem növekedett, ennek oka igen 
összetett. 

A nagyfeszültségű  áram zentai fogyasztóinak száma 1994-ben 27, az elhasz-
nált áram 27 872 Mwh, ez az összfogyasztásnak 32,05%-a. 

A háztartások 51 412 Mwh áramot használtak, ez az elhasznált energiának 
59,19%-a. A háztartási fogyasztók száma 9568. A többi 677 fogyasztó 7579 Mwh 
áramot használt, ez az összfogyasztásnak 8,73%-a. A zentai fogyasztók száma össze-
sen 10 272, az összfogyasztás pedig 86 863 MWh. A transzformátorok 
összteljesítménye 114,5 MVA. A hálózat összhossza 652,2 km. 

Elérkezve napjainkig a villanytelep mindennapjai talán nem annyira mozgal-
masak, mint az áramtermelés korszakában, mivel már régóta az áram elosztása és 
továbbítása a fő  feladata, de jeltősége messze túlhaladja a kezdeti id őkben betöl-
tött szerepét. 

A villanytelep történetében kiemelked ő  szerepet játszott Kovácsréti Albert 
elektrotechnikus, aki a húszas évek közepét ől harminc-egynéhány éven át volt Zenta 
villamosításának meghatározó egyénisége. 

100 évvel ezelőtt Zenta város Képvisel ő-testülete korszakalkotó lépést tett a 
város életében, amikor a villanyvilágítás bevezetése mellett döntött a m űszaki hala-
dás egyik zászlóvivőjeként. 

Visszatekintve az elmúlt 100 évre, a villanytelep az egyetlen vállalat, mely az-
óta is gyakorlatilag megszakítás nélkül fennáll és m űködik, szolgáltatva az elektro-
mos energiát, mely nélkül ma már elképzelhetetlen lenné az életünk. 

Zenta, 1995 szeptembere 
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Az 1995-ös, jubileumi évben a zentai áramelosztó munkaszervezet dolgozói: 

1. Rózsa Gyula igazgató 45. Kđrmđci Lászl$ 
2. Cabafi Elemér 46. Lackи  László 
3. Erdeljan Mária 47. Lackб  Zoltán 
4. Guzina Sneten 48. Lafič  Gairilo 
5. Gyetvai Imre 49. Molnár G. Frigyes 
6. Atlagič  Aleksandar 50. Mon'ai István 
7. Dukai Béla 51. Nagy Jenő  
8. Monár Radmila 52. Nagy László 
9. Sz đgi Tibor 53. Plemič  Lazar 

10. Jovič  Milena 54. Popovid Jovan 
11. Berec Ferenc 55. Rбcz Szabó Attila 
12. Bővlz László 56. Rehák Jdzsef 
13. Csicsai Viktória 57. Rózsa Sándor 
14. Horvát László 58. Szabó János 
15. Korponai Zoltán 59. Szécsényi Ferenc 
16.  Kopasz Gyula 60. Szedlár Gábor 
17. Uglár Lajos 61. Szeles Róbert 
18. Újházi Attila 62. Szemeгédi Ernő  
19. Varga P. Lászlь  63. Stojгmovič  Stevаn 
20. Turi János 64. Stojkov Djordje 
21. Ádám Jбzsef 65. Sдгi Ferenc 
22. Bálizs Etelka 66. Tari László 
23. Bantus Imre 67. Tnipolszki Jen ő  
24. Berta Vince 68. Vas Sándor 
25. Bor Imre 69. Vasas Tamás 
26 Boros Gyđrgy 70. Zabos Zoltán 
27. Borsos Jбzsef 71. Živkov Alexandar 
28. Bulativič  Gávrilo 72. Kecskés Károly 
29. Csabai Béla 73. Balla Mária 
30. Csabai István 74. Báló Erzsébet 
31. Csorba József 75. Csernők Magdolna 
32. Danyi Imre 76.  Djurica T. Ildikó 
33. Dukai Béla 77. Erdélyi Ernesztina 
34. Gyuresik Zoltán 78. Eszes R бzsa 
35. Gđblđs Zoltán 79. Homolya Edit 
36. Gere István 80. Kecskés Ilona 
37.  Gin  e János 81. Ljubojevi ć  Milenko 
38. Gulyás Jбzsef 82. lЇidicki Julianna 
39. Gulyás Károly 83. Radulov Zvonimin 
40. Gulyás László 84. Gene Lajos 

 Hangya Tibor 
 Kálmán Franciska 
 Karácsonyi Sándor 
 Kecskés Róbert 
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