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SVEČANA GODIŠNJICA SENTE

Malobrojna su naselja čijcJ najranija istorija, zapravo 
njeni počeci, naročito ako se radi o nekom drevnom sta- 
rovekovnom ili srednjovekovnom gradu, ne bi bila zavi- 
jena večitom i nikadi: više nerazjašnjivom maglóra i pra- 
zninom nepoznatog. Nažalost, rađanje naselja ne oveko- 
večuje se u debelim autoritativno-oficijelnim matičnim 
knjigamc\; tek mnogo kasnije, kada već postám<, značajni 
i znameniti gradovi, onda nastoji siromasna memorija kas- 
nijih generacija nadopuniti praznine sećanju svojom bo- 
gatijom fantazijom: oko postanka, oko kolevke naročito 
onih drevnijih i otmenijih gradova i tako su sC>pieteni či- 
tavi venci mitova. Haotično komešanje u doba seobe naro- 
da bilc* je prava katastrofa za ove municipije starog veka, 
ali posle smirenja valova seobe rađa se brojna, po redos- 
ledu druga generaciju evropskih gradova. Óva nova gene
racija gradova, usled veće i sire rasprostranjenosti pis- 
menosti, srazmerno mnogo brze, ali i proznije stiče spoz- 
naju o sopstvenom postanku. Umesto slavne, legendarno- 
maglovite proslosti, požuteli, izbledeli pergamenti svedoče: 
komé i od kada grad plaćiJporez ili rentu? Ima li carine, 
skelarine i druge posede i prihode?

Negde tu, nc. početnoj međi zlatnog doba feudalizma, 
koja je obeležena pojavom renesanse evropskih gradova. u 
trajnije pisane spomenike ušla je i Senta. Međutim, za 
proslih sedam i po vek óva ovo međurečje Dunuva i Tise, 
prema kontinuiranom, organski povezanom taloženju kul- 
tumih i drugih spomenika ovde nastanjenih generacija — 
najčešće se odnosilo krutomócéhijski, a ne majčinski. Ov
de, na večitom poprištu sukobljavanja Istoka i Zapada, na 
međi zajednica, narodcS, državnih i kultnrnih celina, istori
ja je srazmemo mnogo više rusila nego što je gradila: kao 
zma od peska, bacalo je u vetar uništenja sopstvene izvo- 
re i krvavom sabljom drskih osvajača zasekla je mlade i 
nejake stabljike lokalne tradicije, tanke niti usmenog pre- 
danja. Tako je najveći deo pismenih izvora iz XII i XIII 
veka nestao, ponajvise su ih unistili Mongoli i Turci, još 
tokom srednjeg véka. Materijalne izvore istorije, spome-
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ZENTA ÜNNEPI ÉVE

Kevés olyan települést ismer a történelem, melynek 
legősibb magvát, megjelenésének legkezdetlegesebb idő
szakát — különösen he: nagymúltú ó- vagy középkori vá
ros — ne fedné a megismerhetetlenség örökös és immár 
többé eloszlathatatlan homálya. Sajnos, a települések szü
letését nem örökítik meg hiteles tekintélyű vaskos anya
könyvek; születésük körül — akkor, cmikor már névre, 
hírre tettek szert — csak a jóval későbbi nemzedékek sze
gényes emlékezete és jóval bővebb képzelőereje bábásko
dik: idősb, előkelőbb városok bölcsőjéhez így font mítosz
koszorút a hálás utókor. Az európai városok második, né
pes nemzedéke a népvándorlás kaotikus és az ókori mu- 
nicipiumokra nézve katasztrofális örvénylésének csilltrpo- 
dása után születik. Az új város-nemzedék az írástudás 
szélesebb elterjedésének következményeképpen aránylag 
jóval gyorsabban, de prózaibban ismeri fel saját kezdeteit; 
(• dicső, legendák ködébe vesző múlt helyett sárguló, fa
kuló pergamentekercsek tanúsítják: kinek, s mely év óta 
fizet adót, járadékot? Van-e réve, vámja s egyéb jövedel
mező jószága?

Valahol itt, a hűbériség aranykorának kezdetét jelző 
európai város megjelenésének, újjászületésének idejében 
léphetett be Zenta is a történelem írott, maradandó em
lékeibe. A lepergett hét és fél évszázad alatt azonban a 
Duna— Tisza völgye túlnyomórészt mostohája volt az itt 
élő emberi nemzedékek egymásraépülő, szervesen össze
függő, zavartalan alkotó munkájának. Kelet és Nyugat 
ütköző-zónájában, nepközösségek, állam-alakulatok, kultú
rák mezsgyéjén a történelem aránytalanul többet rombolt, 
mint alkotott: saját forrásait, mint homokszemcséket szór
ta a szélbe, s dölyfös hódítók véres kardjával tőből met
szette el a hagyománytisztelet, helyszeretet növendék haj
tásait. Így enyészett el oX II ., XIII. század írott emlékei
nek igen jelentős része-miben tatár, török leginnkább köz
rejátszott — még a középkor folyamán; az anyagi emléke
ket — az emberi munka kezdetleges és silány alkotásait 
ezen a kőben-fában szegény vidéken —  c< település elsőd-
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nike primitivnog ljudskog stvarclaštva, u ovom kamenom 
i drvnom građom siromašnom kraju, koji bi svedočili o 
postojanju naselja, odnela je kapriciozna i tada još ničim 
neobuzdan: t Tisa. Podatak u Povelji Andrije kralja II iz 
1216 godine prvi je i neosporno verodostojni spomen íme- 
na nasega grada, ali baš iz gore iznetih razloga, predstav- 
Ija samo terminus post que non, što zapravo znaci da je 
Senta najmanje 750 godina staro naselje, a ni u kom siti- 
čaju nije osnovano 1216. godine, kao što je to u javnosti, 
boš u vezi sa godAšnjicom, rašireno. Ali óva istorijska 
strogost, koja meritornim priznaje samo fakta, ovde je 
naklonjena više ka produženju nego ka smanjenju véka 
nasega gráda i samim tim povećava značaj nasega pra- 
znika.

Svakome je skoro poznato, da su stari zapodnoevrop- 
ski burgovi i istočnoevropski gorodi se: mnogovékovnom 
prošlošću puni drevnih spomenika, kője sa naračitim pi- 
jetetom čuvAju i održavaju; u razvoju ovih gradova naj- 
česće datumi stvaralačkog zanosa ljudskog genija i značaj- 
ne pobede nacela gradanske slobode predstdvljaju kamen- 
međase. Naš gr ad, na žalost, néma ni ruševine nekada 
slavno bn'njenih zidova, ni drevne katedrale, čiji tornjevi 
vitko strče u nebo; majke tu nisu nosile dragoceno breme 
budućih mudraca i genija; u svetsku istoriju ušli smo vi- 
se zahvaljujući demonima razaranja, nego muzama stva- 
ranja. Tako je pre 725 godina 1241. naš gradié rüzrusen od 
Mongola; 1526., pre 440 godina, spalili su ga Turci, a pre 
280 godina, 1686., oslobodila grcJ je, naravno, opet razru- 
šivši ga, austrijska carska vojska.

Bitke, pohodi, pre ili posle kojih su goreli trscani kro- 
vovi siromašnih zemunica nasega noselja, janičari i spa- 
hije koji su ubijali u ime Alaha, carska soldateska željna 
pljačke i rušenjo, plemićka samovolja i pohlepa, vekovi- 
ma su carovali ovim krajevima.

Da li je onda čudno što je nas grad, i pored svoje 
priznate starosti, ipák veomo mlad?

Kontinuiranom razvoju grada, a táj proces razvoja jós 
uvek nije pravolinijski i neometan, u XVIII veku dcii su 
impuls Srbi, najvećim delom prebegli iz unutrasnjosti 
Bálkanskog poluostrva, tokom austrijsko-turskih ratova.
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leges nyomait pedig a szeszélyes és zabolátlan Tisza hord
ta, mosta el. Ezért II. Endre király 1216. évben kiadott 
adomány levele, melyben városunkról a fennmarudt írott 
emlékek között először találunk kétségbevonhatatlan hi
telességű adatot, csupán a terminus post que non megha
tározását adju. Zentc: téhát legalább 750 éves, semmi 
ensetre sem 1216-ban alapították, mint ahogy a közhitben 
— éppen az évfordulóval kapcsolatban — elterjedt. De ez 
a történelmi szigor, mely városunk korát inkább öregbí
teni, mint fiatalítani hajlamos, csak növeli ünnepi évünk 
jelentőségét.

A többévszázados nyugat-európai „burg9,-ok, kelet
európai „gorod” -ok patinás emlékeket őriznek féltő ke
gyelettel; fejlődésük mérföldkövei legtöbbször az emberi 
géniusz szabadságvágyának és alkotótevékenységének dá
tumai. Városunknak sajnos nincsenek képzeletet magá
val ragadó fMromjai, egbeszökő, ódon dómjai; bölcsek és 
zsenik drága terhét anyák itt nem hordozták, s a világ- 
történelembe sem az alkotás múzsái, hűmen inkább a pusz
títás démonai révén kerültünk:

— 725 éve, 1241-ben a tatárok rombolták le a telepü
lést,

— 440 éve, 1526-ban a törökök dúlták fel,
— 280 éve, 1686-ban, az osztrák császári seregek sza

badították fel — és pusztították e l . . .
Csaták, ütközetek — melyek előtt vugy után égtek 

településünk ősének nádfedeles, földberagadt viskói — Al
lah nevében öldöklő szpáhik és janicsárok, „Kaiserliche 
und Königliche,, védjegyében pusztító szoldateszka, ne
mesi dölyf és cudarság uralták ezt a területet, hol váro
sunk fekszik, századokon át.

Csoda-e tehát, ha városunk 750 éves kora ellenére is 
nagyon fiatal?

A XVIII. században, nagyobbára Balkán ismeretlené
ből ideszakadt menekülő szerbek indítják meg uz újkori 
Zenta most már egyre szerteágazóbb — de itt-ott még 
elakadó, visszaesésekkel küzdő —  fejlődését. Az extenzív 
állattenyésztés, az ipar, a kereskedelem, a magyür és szlo
vák betelepülés nagy lökést adott Zenta városiasodó áta
lakulásának; c lapvonalaiban már ekkor kialakul a mai te
lepülés-arculat magva — a Belváros és a Tópart —  melyet
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Novovekovnom i postepenom gradskom preóbrazaju gru- 
nicarskog utvrđenja najvise su doprinela mirnija vreme- 
na, razvoj ekstezivnog stočarstva, zanc.tstva, trgovine i 
mađarsko-slovačka kolonizacija. U osnovnim crtama véé 
tado se formira jezgro današnje fizionomije naselja, Cen- 
tar i Tópart, čije kontúré jós umnogome menjaju elemen- 
tarne katastrofe; vatra i vodena stihija. Prelaz na inteziv- 
niju zemljoradnju, jačanje robne privrede, pojava i raz
voj gradanskih őblika života u XIX  veku u pretezno pa- 
lanačkoj sredini, pored spoljnih faktora, sve osetnije uti- 
cu na opšti razvojni proces grada Jcoo i unutrašnji faktor; 
društvene snage u gradu i njihovi medusobni odnosi. Jed- 
novremeno sa učvršćenjem kapitalističkih ekonomskih od- 
nosa javljaju se i jačcju nőve unutrašnje —  nacionalne i 
socijálne —  protivrečnosti. Dók su, medutim, nacionalne 
suprotnosti dostigle svoju kulminaciju sredinom XIX vé
ka, za vreme buržoaskih revolucija naročito u Mcdarskoj, 
i kője su u sumarnom dejstvu prouzrokovali višedecenij- 
ski prelazni regres grada, dotle izoštravanje klasnog cn- 
tagonizma, na osnovu skoro dvovekovnog sporog i poste- 
penog procesa drustveno-ekonomske diferencijacije, tek 
pri kraju véka dovodi do klasnog sukoba, do početka ot- 
vorene klasne borbe.

Sedam decenija nas deli od one 1896. godine, kada su 
prvi pút prodefilovali ulicama Sente u organizovanoj, pre- 
teéoj mc„si siromasni, bosonogi, od gazda i poslodavaca ne- 
poštedno eksploatisani poljoprivredni radnici, proleteri. 
CrvenL' zastava se prvi pút zalepršala u Senti, a organizo- 
vani radnicki pokret je odonda postao delotvorni progre- 
sivni i odlučujući faktor lokalne istorije, mada je sa svo- 
jom povezanošću i u svojim dejstvima, kao i u značaju, da- 
leko prevazisuo gradske, nacionalne i državne mede. Sen- 
éanski svesni proleteri, postrojeni pre pod zastavom Ma- 
darske socijaldemokratske, kasnije pod crvenim bar jakom 
Jugoslovenske komunisticke partije, zadojeni duhom in- 
ternc.donalizma, vodili su skoro poluvekovnu borbu protiv 
eksploatacije, za slobodu i demokratiju. Njihova borba 
nije samo lokalno-istorijskog znacaja, nego je organski 
povezanci sa borbom madarskih i jugoslovenskih naroda, 
sa borbom opšteg i svetskoistorijskog znacaja, koju su vo-
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még elvétve elemi katasztrófák — árvíz, tűzvész — for
málnak. A földművelés térhódítása, c:z egyre erősbödő 
árugazdálkodás s a XIX. században felpezsdülő polgári 
életformák mezővárosunkban mindjobban kidomborítják 
a városfejlődést formáló belső társadalmi erők és egymás- 
közötti viszonyaik, szerepét: a tőkés gazdasági viszonyok 
megszilárdulását új, belső — nemzeti és szociális — el
lentétek fokozódása jelzi és követi. De míg a nemzeti el
lentétek forrpontjukat a század közepén, a magyar polgári 
forradalom idején érik el, s összhatásukban többévtizedes 
visszaesést idéznek elő a város fejlődésében, addig az im
már közel két évszázada folyó lassú és fokozatos társadal
mi rétegződés (.lapján kialakult osztály ellentétek kiéle
ződésé csak a század végén vezet a nyílt osztályharc ki
töréséhez.

Hetven évvel ezelőtt, 1896-ban, Zenta utcáin először 
meneteltek fenyegető, szervezett tömegben t. gazdák, mun
kaadók állal kisemmizett, kiszipolyozott mezőgazdasági 
munkások, nincstelen proletárok, először lobogtatott vö
rös zászlót a szél; a szervezett munkásmozgalom ettől az 
évtől kezdve aktív, előremozgató, döntő fontosságú ténye
zője a helytörténetnek, habár 'hívásaiban, kapcsolataiban 
és jelentőségében jóval túl is nőtte a városi, nemzeti, ál
lami gyepűket. Előbb a Magyar Szociáldemokrata, majd 
később a Jugoszláv Kommunista Párt vörös zászlaja alatt 
felsorakozó ,mindenkor internacionalista elveket valló és 
hirdető zentai proletárok közel fél évszázados harca a 
kizsákmányolás ellen, a szabadságért és demokráciáért 
nemcsak helytörténeti jelentőségű, hanem egyben szerves 
része a magyar és délszláv népek, a Dunavölgye elnyo
mott, egymás ellen kijátszott népei felszabadulásért, szo
cializmusért vívott egyetemes, világtörténelmi jelentősé
gű harcának. Hetven esztendővel ezelőtt városunkban a ko
runkat, jelenünket predesztináló társadalmi erők léptek 
egyszerre a hely- és világtörténet szinterére, hogy a mar
xi-lenini történetbölcselet által megjelölt világkép-alakító 
útjuk céljához közeledjenek. Ennek az útnak egyik leg
jelentősebb mérföldköve az 1941. forradalmi év.

Huszonöt évvel ezelőtt a jugoszláv polgári-tőkés, nép- 
és hazaáruló rendeszer összeomlott; szláv és zsidó nem
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dili potlačeni i od vladajućih klasa vekovima međusobno 
zavčđeni i izigrani narodi Dunavske doline za oslobodenje 
i socijalizam. Pre sedamdeset godina u našem gradu zako- 
račile su i pojavile se na pozornici lokalne i svetske is- 
torije one društvene snage, u kojima je predestiraiu 
naša današnjica, da bi na svom putu pošli ka ciljevima, 
osvetljenim, kroz istorijski materij,alizam, k :‘- korenitoj 
promeni svetskog poretka. Na ovom borbenom putu pro- 
leterijata 1941. godina predstavlja znacajnu prekretnicu.

Pre 25 godina norodi Jugoslavije rušili su izdajnički, 
građansko-kapitalistički režirn stare Jugoslavije. Nakon 
vojnog napada i sloma, stanovnistvu slovenskog i jevrej- 
skog poreklc, u Senti, kao i u celoj zemlji, zapretio je ge- 
nocidom na bazi teorije, suludi náci — i Horthy-fasizam. 
Teror je besneo širom zemlje. Madarski proleterski i sit- 
nosopstvenički slojevi našega grada mogli su se uveriti, 
da je mnogo gnusnija, drskijL i drastičnija eksploatacija, 
politička obespravljenost i policijsko-zandamerijska bru- 
talnost, kada se kamufiira lažnom i fetišizircnom nációnál- 
nőm romantikom; mogli su se ubediti, da na tlu socijalne 
obespravljenosti néma nacionőlne slobode. Najsvesniji deo 
radničke klase Sente, komunisti, na poziv Centralnog ko- 
miteta KPJ odmah je prišao organizaciji i pripremanju 
nc.rodnog ustanka. Narodooslobodilački rat i socijalistička 
revolucija —  mada je protagoniste i inicijatore u Senti pre 
početka oružanih i drugih sabotažnih akcija fizicki likvi- 
dirala fásisticka vlast —  obezbedili su konacnu pobedn 
ideji narodnog suvereniteta, proleterskog internacionaliz- 
ma, bratstva i jedinstva. Osloboáivsi naš grad, socijálistic- 
ícA revolucija je otvorila pred njim perspektive brzeg dru- 
štveno-ekonomskog razvoja i socijalističkog preobražaja. 
Naša godišnjica podstiče nas na sećanja, evocinmja, práz- 
novínja; ali istovremeno trojna godišnjica nam nalaze i 
odredene konsekvence: Senta je dovoljno stara da bi prxsla 
istraživanju, odmerc 'vanju i realnom prikazivanju sopstve- 
ne prošlosti; dovoljno je ml: da, medutim, da bi iz sopst- 
vene prošlosti mogla crpsti iskustva i snage za dubuća 
stvaralaštvc.

Neka nas u tome podstrekavaju primeri narodnih he- 
rója Sente: Vlaáe Tomanovića i Ljubice Popovića.
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zetiségű lakosságunkat Zentán —  és országszerte is — a 
fajelmélet alapján álló Horthy vagy nácifasizmus közvet
len igája cJatt a genocid veszélye fenyegette. Városunk 
magyar proletárig kisparaszti, kispolgári rétegei is belát
ták, hogy keményebb, drasztikusabb és fojtogatóbb a ki
zsákmányolás, a politikai jogfosztottság, a rendőri- csen
dőri brutalitás, ha a meghamisított nemzeti romantika má- 
konyával kendőzik; hogy nem teremhet nemzeti szabadság 
a szociális rabság talaján. A zentai munkásság legöntu- 
datosabb elemei, a kommunisták ezért a Jugoszláv Kom
munista Párt Központi Vezetőségének felhívására Zentán 
is megkezdték a népfelkelés szervezését és előkészítését. 
Jugoszlávia népeinek felkeléséből kinőtt nép felszabadító 
háború és szocialista forradalom —  ha annak zentai kez
deményezőit a felkelés fegyveres akciónak megkezdése 
előestéjén a fasizmus fizikailag likvidálta is —  győzelemre 
vitte a népfelség és a proletár nemzetköziség, a testvéri
ség-egység eszméit, és felszabadítva városunkat, megnyi
totta előtte a gyors szocialista átalakulás és társadalomfej
lődés távlatait.

Ünnepi évünk arra indít bennünket, hogy emlékez
zünk, méltassunk, ünnepeljünk —  de arra is, hogy levon
juk mindhárom évforduló történelmi tanúságait: Zenta 
elég idős ahhoz, hogy saját múltjának, történelmének fel
méréséhez fogjon, és elég fiatal ahhoz, hogy múltjából 
okulást, erőt merítsen a jövő alkotásaihoz.

Ösztökéljen ebben bennünket Vlado Tomanovié és 
Ljubica Popovié zentai néphősök példaadása is.
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Svečani program 750-godišnjice Sente

Nesumnjivo je da će 750-godišnjicu grada najtrajni- 
je sačuvati monografija koja je u pripremi, kao i ome sveis- 
ke koje su već izašle 'ili će izaći u vidu priloga za izradu 
same monografije. Međutim, pogrešili bi ukoliko bismo 
svu našu pažnju usredsredili samo na razjašnjavanje i 
otkrivanje -istorijske prošlosti. Uporedo sa time i na pi- 
tanja današnjice moramo naći najbolje odgovore, jer 
samo putem poznavanja prošlosti i tih odgovora možemo 
odrediti daljnji put razvitka naše sredine.

Kada smo odlučili o tome da ćemo održati ovu go- 
dišnjicu, niismo mislili na organizovanje proslave radi pro- 
slave i nismo istakli samo cilj, da napišemo istorijat pro- 
teklog vremena, već smo pre svega, imali u vidu da damo 
impuls našim radnicima, svima nanna, da i mi budemo 
stvaraoci istorije. Naime, želimo da dokažemo: Lstorija se 
ipák ne piše samo mačem i krvlju i najnovijim razomim 
sredstvima za uništenje ljudske egzistencije, već se prven- 
stveno stvara u bratskoj zajednici ljudi koji grade novi 
svet svojim znojem, svojim sredstvima za proizvodnju i 
svojim stvaralačkim odnosom prema životu uopšte. Ovak- 
va naša nastojanja imaju još puniji značaj kad se setimo 
da ove godine ne slavimo samo godišnjicu našega mesta, 
nego i jedan bliži, ali mnogo značajniji i širi istorijski do- 
gađaj: 25-godisnjicu naše narodne revolucije.

Baš zato, prilikom sastavljanja svečanog programa, 
trudili smo se da se ove godišnjice dopune, da se sasvirn 
utope jedna u drugu.

Prilikom uokviravanja repertoara za program ove na- 
še proslave težili smo da pre svega poboljšamo nivO' naših 
već odomaćenih delatnosti, da iste učinimo sadržajnijim, 
da dopunimo praznine u njima, kako bi najpopularniji ob- 
lici našeg ovogodišnjeg kulturno-umetničkog i sportskog 
života zaista postali tradicionalni.

Polazeći od naših finansijskih i drugih uslova, prog
ram proslave nismo skoncentrisali na jedan kraći period, 
već smo ga sastavili tako da se nj egove pojedine tačke uk-
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Zenta 750. évfordulójának ünnepi műsora

Kétségtelen, hogy városunk fennállásának 750. évfor
dulóját az előkészítés alatt álló monográfia, ennek füzetek 
formájában már mg jelent és kiadásra váró adalékai őrzik 
majd meg legmaradandóbban. Téves lenne azonban figyel
münket csupán a történelmi múlt kibogozására, feltárásá
ra fordítani. Ezzel párhuzamosan jelenkorunk kérdéseire 
is meg kell találnunk a legjobb válaszokat, mert csakis 
a múltnak és a válaszoknak ismeretében határozhatjuk 
meg fejlődésünk útját.

Amikor úgy döntöttünk, hogy megtartjuk ezt az év
fordulót, nem valami öncélú ünnepség megrendezésére 
gondoltunk és nemcsak azt tűztük ki célul, hogy megírjuk 
múltunk történetét, hanem főleg azt, hogy ezek által dol
gozóinknak, mindannyiunknak további lendületet adjunk 
a történelemírásra. Hogy tanúbizonyságot tegyünk arról: 
a történelmet nemcsak karddal, vérrel és a rombolás 
újabb eszközeivel írják, hanem főleg a testvéri együtté
lésiben kifejtett munkával, verejtékkel, termelőszközökkel 
és kultúralkotásokkal. Ilyen irányú törekvéseinknek annál 
is inkább ki kell domborodniuk, mert ebben az évben nem
csak helységünk fennállását ünnepeljük, hanem egy köze
lebbi, de egyetemesebb és sokkal nagyobb jelentőségű 
történelmi eseményt is: népi forradalmunk 25. évfordu
lóját.

Éppen ezért ünnepi műsorunk összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy a két évforduló egymást kiegészítse, 
hogy teljesen egymásba olvadjon.

A műsor megkörvonalazásakor arra is ügyeltünk, hogy 
elsősorban a nálunk már meghonosodott tevékenységi for
mák színvonalát fokozzuk, tartalmát mélyítsük, hogy a 
hézagokat pótoljuk s hogy a közülük legnépszerűbbeket 
hagyománnyá fejleszzük.

A rendelkezésre álló anyagi és egyéb feltételekből ki
indulva, műsorunkat nem sűrítettük rövidebb időszakra, 
hanem úgy állítottuk össze, hogy pontjai beilleszkedjenek
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lapaju u godišnje planove naših institucija, društvenih or- 
gana i organizacija.

Obratili smo potrebnu pažnju i na raznovrsnost. Pő
réd sadržajnih predavanja i izložbi predviđamo i više ta- 
čaka zabavnog karaktéra.

Posebno smo mislili na pioníré, omladinu i odrasle.
Izložbena sala Doma kulture, koja je u toku svoje jed- 

ne decenije imala skoro miliőn posetilaca, i u 1966. godini 
će biti riznica doživljaja. Pored raznovrsnih izložbi kője 
smo u njoj već u ovoj go dini imali, ovde ćemo prikazati 
slikoviti pejsaž grada i nj egove okoline. Tu ćemo aranži- 
rati izložbu crteža naše dece, izložbu senćansikh amater- 
skih slikara i priikaz proizvoda učenika n privredi.

Ljubiteljima silikarstva u ovoj sali ćemo omogućiti 
— već po petnaesti put —  da steknu uvida u stvaralaštvo 
ovogodišnjih učesnika u radu naše širckopoznate Slikar- 
ske kolonije.

Tu ćemo izložiti i sve one trofeje koje su naši, kako u 
državnim, tako i u svetskim razmerama, poznati sportisti 
osvajali, uglavnom u periodu od oslobođenja na ovamo.

U ovoj i u izložbenoj sali Narodnog muzeja, putem 
odabranog dokumetacionog materijala Jstorijskog arhiva 
i arheoloških otkrića Muzeja, pružaće se uvid u raniju i 
noviju istoriju grada; kako u doba feudalizma i kapita- 
lizma, tako i u naš radnički pokret i u borbu protiv fa- 
šizma.

Obogaćenju saznanja o našoj okolini neće doprinositi 
samo spomenute izložbe, već i ciklusi predavanja koje 
ćemo održati povodom razmatranja radova —  priloga za 
izradu monoigrafije. Ovaj cilj će potpomagati i takmičenja 
„pokaži šta znaš” , kao i nagradni konkursi koji će se ras- 
pisati među učenieima osnovnih i srednjih uškola za izradu 
radova sa temom o prošlosti Sente. Autori najobljih ra
dova dobióe „Thurzó-nagradu” i medalju 7i50-godišnjice.

I ljubiteljima muzike nameravamo izaći u susret, i to 
kako onima koji vole ozbiljnu, tako i onima kojimaise više 
dopadaju narodne ili zabavne melodije. Naime, u zajednici 
sa Muzičkom školom i Domom kulture organizovaćemo 
više koncerata: takmičenja okolnih omladinskih ansambla i
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intézményeink, társadalmi szerveink és szervezeteink ren
des évi munkaprogramjaikba.

Ügyeltünk a változatosságra is. A tartalmasabb is
meretterjesztő előadások és kiállítások mellé több szóra
koztató jellegű számot is beiktattunk.

A pionírokra, az ifjúságra és a felnőttekre külön-kü- 
lön is gondoltunk.

A kultúrotthon kiállítási terme, melynek egy évtize
des múltja alatt majd millió látogatója volt, 1966-nak is 
gazdag éknénytára lesz. Az év foyamán már eddig meg
rendezett kiállítások mellett, itt mutatjuk be városunknak 
és környékének festői motívumait. Itt rendezzük meg 
gyermekeink rajzkiállítását, a zentai amatőr festők tárla
tát és ipari tanulóifjúságunk termékeinek bemutatóját.

Nagy hírű művésztelepünk ez évi résztvevőinek al
kotásait — immár tizenötödször —  szintén itt mutatjuk 
be a festészet kedvelőinek.

De itt kerül sor mindazoknak a trófeáknak kiállítá
sára is, melyeket országos és világhírű sportolóink főleg a 
felszabadulást követő húsz év alatt nyertek el.

Ez és a múzeum kiállítási terme Zenta régészeti le
leteinek és a történelmi levéltár dokumentum-anyagának 
válogatásán keresztül betekintést nyújt régebbi és újabb 
történelmünkbe: vidékünk hűbéri és tőkés korszakába, 
munkásaink mozgalmába és fasizmus-elleni harcába egya
ránt.

Tájismeretünk gazdagítását nemcsak az említett kiál
lítások szolgálják, hanem előadás-sorozatok is, melyeket 
a monográfia adalékainak ismertetése és megvitatása kap
csán tartunk. Ezt a célt segítik majd elő a „ki-mit-tud1’ 
versenyek és azok a pályázatok is, melyeket elemi és kö
zépiskolás tanulóink között írunk ki olyan pály művek ju
talmazására, amelyek tárgyukat Zenta történelméből me
rítik. A legjobb dolgozat írói Thurzó-díjat és emlékérmet 
kapnak.

A  zene rajongóinak is több élményszerű műsort sze
retnénk biztosítani; mind a komoly, mind a könnyű és a 
népzene kedvelőinek. A zeneiskola és a kultúrotthon 
együttműködésében ugyanis több hangversenyt szervezünk: 
a környék ifjúsági ének és zenekarinak versenyét, az ifjú-
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horova, festival omladinskih pevača zabavnih melodija, 
folklornu predstavu Centralnog doma sindikata, koncerat 
simfonijskog orkestra Doma JNA iz Beograda i festival 
dela senćanskih kompozitora.

Prijatelji književnosti imaće prIlike da prate finalni 
deo takmičenja recitatora 'Vojvodine. Moći će da se prik- 
ljuče susretu književnika poreklom iz Sente 1 drugih voj- 
vodanskih pisaea, ali imace mogućnosti i za to da kroz 
učešće na nekoliiko književnih večeri dalje produbljuju 
svoju literamu kulturu.

O masovnisti naše fizičke kulture i o njenim kvalitet- 
nim dostignucima stećićemo utiske kroz svakodnevni rád 
organazcija za fizičku kulturu i kroz plasman pojedinaca 
i ekipa u takmičarskim stepenima u kojima učestvuiu — 
počev od opštinskog do saveznog ranga. Međutim, pored 
unapredenja redovne delatnosti organizacija, predvidamo 
organizovati i nekoliko priredbi manifestacionog i atrak- 
tivnog karaktéra. íz reda ovih priredbi verovatno će naj- 
veće nteresovanje pobuditi nogometni turnir, medunarod- 
no stonotenisko takmičenje, rukometni turnir, atletski mi- 
ting i ulična trka na pet hiljada metara.

Delatnost nasih skola na ovom planu i postignute re- 
zultate od strane skolskih sportskih društava, a pored uo- 
bičajenih medurazrednih i meduskolskih takmiečnja, naj- 
vidljivije će ilustrovati omia-dinski fskulturni siet.

Uvid u rekreacionu sportsku aktivnost naših radnika 
obezbediće mesna takmičenja, zatim ovdasnji finalni sus- 
reti izmedu najboljih aktiva okolnih i naáe komune.

20. vek često nazivamo stolecom tehnike. Baš zato u 
okviru svečanog programa ámaóemo više tačaka u cilju do- 
čaravanja nekih tehničkih dostignuća, koja će istovreme- 
no ukazivati i na potrebu još bržeg širenja tehnieke kul
ture.

Najveću atraktivnost obećava miting onih organizaci
ja kője učestvuju na Pokrajinskoj smotri Narodne tehnike 
u Subotici. U okviru tóga održaće se aero-miting, defile 
teledirigovanih traktora, motociklističke i karting takmi- 
čenja i dr. Takode u okviru priprema za Pokrajinsku smo- 
tru kod nas lóé se održati kvalifikacije aero-modelara Voj- 
vodine.
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sági táncdal-énekesek szemléjét, a Központi Szakszerve
zeti Otthon népzenei táncos hangversenyét, a Jugoszláv 
Néphadsereg Központi Otthona szimfonikus zenekarának 
koncertjét, valamint a zentai zeneszerzők alkotásainak 
szemléjét.

Az irodalom barátainak alkalmuk lesz végighallgatni 
Vajdaság legjobb szavaiéinak döntő versenyét. Csatla
kozhatnak majd a zentai származású és más vajdasági írók 
itteni találkozójához, de néhány irodalmi-est keretén be
lül is tovább mélyíthetik irodalmi műveltségüket.

Testnevelési mozgalmunk tömegességéről és minőségi 
eredményeiről spotszervezeteink mindennapi tevékenysé
ge és a helyitől a szövetségi szintig terjedő verseny foko
zatokban elért egyéni és csapat erdmények nyújtanak izeli- 
tőt. A  rendes tevékenység fokozása mellett azonban tervbe 
vettünk néhány bemutató jellegű rendezvényt is. Ezek kö
zül legnagyobb érdeklődésre válószínűleg a labdarugó torna 
a nemzetközi asztalitenisz-verseny, a kézilabda-torna, az at
létikai bemutató és az ötezer méteres utcai futóverseny 
tarthat számot.

Iskoláink e téren kifejtett működését és az iskolai 
sportegyesületek eredményeit a szokásos osztályok és is
kolák közötti veresenyek, különösen pedig az ifjúsági test- 
nevelési szemle illusztrálja majd.

Dolgozóink rekreációs sporttevékenységébe pedig a 
munkássport-játékok helyi versengésein és a szomsédos 
községekkel együttesen nálunk megtartandó döntőkön ké- 
resztül nyerhetünk bepillantást.

Századunkat gyakran a technika századának nevezik. 
Éppen ezért ünnepségünk több műsorszáma a technika 
vivmányainak érzékeltetését, seregszemléj ét, dolgozóink 
technikai műveltsége ütemesebb fejlesztésének indoklását 
képezi.

LeglátványosaMmak a Népi Technika azon szerveze
teinek zentai bemutatója ígérkezik, amelyek a szabadkai 
Tartományi Szemlén vesznek részt. A  bemutató keretein 
belül repülős-mitingre, távirányítású traktorok felvonul
tatására, karting-és motorkerékpár-versenyre stb. kerül 
sor. Ugyancsak a Tartományi Szemle előkészületei folya-
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Ősim tóga, Narodna tehnika i Omadinska organiazcija 
prirediće više mesnih smotri i talkmičenja. Od ovih, naro- 
čito u krugovima seoske omladine, sa veilkim interesova- 
njem se očekuje takmičenje traktorista i kombajnista.

U okviru proslave održaćemo više predavanja o zna- 
čaju narodne revolucije i njenih tekovina. Evociracemo 
uspomenu na pale i pogubljene borce radničkog pokreta i 
položićemo vence na njihove grobove i spomenike. Naše 
sećanje na njih obeležićemo i sa nekoliko spomen-ploča i 
pojačanim staranjem o članovima njihovih porodica.

Povodom proslave, a prilikom održavanja sveeane 
sednice Skupštine opštine, organizovaćemo i susret preži- 
velih ilegalnih sencanskih aktivista radničkog pokreta i 
nosilaca izgradnje socijalističkih društvenih odnosa u po- 
sleratnom periodu.

Održaćemo i jednu centralnu svečanu akademiju i to 
uoči Dana Republike, na dán 28. novembra.
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mán, nálunk bonyolítják le a repülőmodellezők vajdasági 
minősítőjét.

A Népi Technika és az Ifjúsági Szövetség több helyi 
jellegű szemlét és versenyt is rendez. Ezek közül, külö
nösen paraszt-ifjúságunk körében, nagy érdeklődés előzi 
meg a traktoristák és komivá jnosok versenyét.

Az ünnepségek keretein belül több előadást tartunk 
a népi forradalom és vívmányai jelentőségéről. Felidézzük 
a munkásmozgalom elesett és kivégzett harcosainak emlé
két, megkoszorúzzuk sírjaikat és emlékműveiket. Tiszte
letükre néhány újabb emléktáblát állítunk, s fokozottabb 
mértékben gondoskodunk családtagjaikról.

Ugyancsak az ünnepségek keretein belül, a községi 
szkupstina ünnepi ülése alkalmával, megszervezzük mun
kásmozgalmunk még élő illegális harcosainak és azoknak 
az aktivistáknak a találkozóját, akik hordozói voltak szo
cialista társadalmi viszonyink építésének.

Tartani fogunk egy központi jellegű ünnepi akadé
miát is, mégpedig a Köztársaság Napja előestéjén, novem
ber 28-án.
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UPOZNAJTE SENTU!

Industrija Scntc ée iznenadiii posetioce grada sa više íakvih 
objekata kője je izgradilo naše novo društveno uredenje.

S obzirom 11a njihov karakter, najznacajniji deo tih objekata 
naiazl se na južnom delu grada pored Tise. Ti? je nedavno podig- 
nuta i otpočela proizvodnju Fabrika šećera. Tvornica alata 
»TAMP«, nova ciglana i kudeljara. Na ovom delu se nalazi i eko- 
nomija Zemljoradničke zadruge, koja sa svojlm savremenim povr- 
tarstvom u mnogome olakšava snabdevanje stanovništva. Nešto 
dalje, ali u ovom krugu, pored novosadskog puta su sazidane nőve 
halé Tekstilne fabrike i savremena mlekara.

S obzirom na dobre prevozne uslove, sedište ostale senćanske 
industrije nalazi se u okolini železničke stanice. Ekonomske je - 
dinice »2itopromet«-a — Miin »Molnár Peter«, Testenina »Bae- 
vanka« i Gradska pekara —  industrijskom prugom su povezani 
sa železnicom. U neposrednoj blizini stanice je Industrija nameš- 
taja »Tisa«, koja putem izvoza održava trgovinske veze sa mno- 
gim zemljama Ev-rope. U ovoj sredini je i Preduzece za opravku 
poljoprivrednih masina i motornih vozila »Mašinoremont«, Pre- 
duzeće »Autótransport« i Preduzeće za proizvodnju krznarskih pro- 
izvoda, vate i jorgana »Jedinstvo«.

Na polju unapređenja poljoprivredne proizvodnje narocite za- 
sluge ima Poljoprivredni kombinát »Senta«, a na planu povaćanja 
produktivnosti privatnih gazdinstava Zemljoradnička zadruga, i to 
putem sistematskog širenja kooperativnih odnosa.

Uporedo sa jačanjem privrednog potencijala znatni rezultati 
su postignuti i u pogledu razvijanja društvenih službi.

Pored šest osnovnih škola i 90-godisnje gimnazije Senta ima 
jós ekonomsku, medicinsku, hemijsko-tehnološku i školu učenika u 
privredi.

Ovako razvijena mreža škola drugog stupnja omogućava ob- 
razovanje srednjih kadrova ne samo za potrebe Sente već i okol- 
nih komuna, jer od ukupnog broja učenika u njima samo 49°/o je 
iz naše opštine. Opšte i stručno usavršavanje odraslih pretežno 
obavlja Radnički univerzitet, koji deluje čak i na višem stepenu 
obrazovanja.

Dosta je razvijena i mreža kulturnih institucija. Senta ima Na- 
rodnu biblioteku, Dóm kulture —  uokviru tóga Lutkarsko pozo- 
rište, bioskope —  i Narodni muzej. Tu je i sedište jedne pokrajin 
ske ustanove — Istorijski arhiv.

Zdravstvenu zaštitu gradana Sente, a dobrim delom i okolnih 
komuna obavlja Medicinski centar sa svim svojim službama i kad- 
rovima. Za širu okolinu od naročitog interesa su bolnička i anti- 
tuberkulozna služba i centar za zaštitu majke i deteta.

Senta je pogodna i za odmaranje, za rekreaciju.
U blizini najužeg centra izgradeni kéj, sa svojim raskošnim 

kestenovima, preko cele godine je vrlo prijatno šetalištc.
V neposrednoj blizini grada je i peskovita plaža do kője se 

lakó dolazi i preko novo izgradenog mosta.
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ISMERJE MEG ZENTÁT!

Zenta ipara több olyan létesítménnyel lepi meg a látogatót, 
melyeket az új társadalmi rend hozott létre.

Jellegére való tekintettel, az ipar legjelentősebb része a vá
rostól délre, közvetlenül a Tisza mellett helyezkedik el. Itt épült 
fel a közelmúltban és kezdte meg a termelést a Cukorgyár és a 
TAMP Szerszámgyár, valamint az új téglagyár és a kendergyár. 
Ezen a részen van a Földműves Szövetkezet gazdasága is, mely 
korszerű konyhakertészetével nagyban elősegíti a lakosság ellátá
sát. Kissé távolabb, de ebben a körzetben, a Növi Sad-i út mellett 
épült fel a Textilgyár új üzemi csarnoka és a tej-feldolgozó tizem.

A város iparának másik kialakult telephelye a vasútállomás 
környékén van, a szállítási viszonyok kedvező feltétele miatt. 
Iparvágány köti össze a vasúttal a Molnár Péter Malmot, a Bač- 
vanka Tésztagyárat és a Városi Pékséget, melyek, mint üzem
részlegek a Zitopromet Vállalathoz tartoznak. A vasútállomás 
közvetlen közelében helyzkedik el a Tisza Bútorgyár, amely ter
mékeinek kivitele által több európai országgal tart fenn üzleti 
kapcsolatot. Ebben a körzetben van még a Mašinoremont me
zőgazdasági gépjavitó és motors jármüveket javító Üzem, az Au- 
totransport Vállalat, a Kamen Kőfaragó-üzem és kissé távolabb 
a Jedinstvo szűcsipari, vatta- és paplankészítő Vállalat.

A  mezőgazdasági termelés fejlesztése terén kiváló érdemei 
vannak a Senta Mezőgazdasági Kombinátusnak, míg a Földmű
ves Szöveíkezetnek-a kooperációs viszonyok állandó bővítése út
ján-a magánparasztok termelékenysége fokozása terén elért sikerei 
dicséretesek.

A gazdaság erősödésével párhuzamosan jelentős s ikereket ér
tünk el a társadalmi szolgálatok fejlesztése terén is.

A  hat elemi iskola és a kilencven éves gimnázium mellett Zen- 
tának van még közgazdasági, egészségügyi és élelmiszeripari tech
nikuma és iparitanuló-iskolája.

A másodfokú iskoláknak ez a fejlett hálózata nemcsak Zen- 
tának, hanem a környező községeknek is lehetővé teszi a közép
fokú termelőerő képzését, hisz a tanulók összlétszámúból csak 49°/« 
a zentai. A felnőttek általános és szakképesítését főleg a Munkás
egyetem végzi, amely még a felsőfokú képzés terén is tevékeny
kedik.

Eléggé fejlett a kultúrintézmények hálózata is. Van Zentának 
népkönyvtára, kultúrotthona, — ennek keretein belül működnek a 
mozik és bábszínház —  és múzeuma. Itt székel egy tartományi 
jellegű intézmény is: a Történelmi Levéltár.

Zenta polgárainak egészségvédelmét, de jórészt a környező 
községek lakosságáét is, az Egészségügyi Központ szolgálatai és 
szakszemélyzete látja el. A  szélesebb környezet szempontjából leg
nagyobb fontossággal a kórház, a tüdőgondozó és az anya- és ese- 
esemőgondozó központ bír.

Zenta pihenés, üdülés szempontjából is vonzó.
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Tisa je vrlo pogodna za sportski ribolov, a njene šumovitc oba- 
le za izlete, za logorovanje. Prirodne lepote rcke pružaju sadržajne 
moíive foto-amaterima. Od grada svega tri kilometra udaljeno je 
sindikalno letovalište kője je naroeito privlačno za izlete.

Dva kilometra južno od grada, na samoj obali Tise, nalazi se 
ízv. Eugen-ostrvo, gde se 1637. godine odigrala senćanska bitka, 
koja je značila kraj vladavine Turaka u Srcdnjoj-Evropi.

Narodna bašta, koja se prostire na povrsini od trideset katas- 
tarskih jutaia, sa svojim prirodnim lepotama i tišinom, takode je 
pogodan ambijent za osvcsenje. U ovom parku su smešteni i neki 
sportski objekti: atletski i fudbalski stadion, plivački bazen i te- 
nis-igralista.

Srazmerno niski godišnji vodeni talog (oko 500 mm.) stvara 
stepske klimatske uslove, a zbog tóga u periodu od jula do ok' 
tobra okolina je naroeito pogodna za izlcle. U zimskom periodu 
je vrlo privlacan lov na zečeve, fazane i jarebice.

Značajne su i kulturne uspomene Seníe. Tu se rodio Jovan 
Muškatirović, istaknuta iienost ráción?lizma; Jovan Đorđević, os- 
nivač Srpskog narodnog pozorišta; S te van Sremac, poznati knji- 
ževnik; Dudlš Đula, istcričar i T'hurzó Lajoš, pesnik.

Dokumenti kulturnih zaosiavština euvaju se u Muzeju i Isto- 
rijskom arhivu.

Senta ima vrlo dcfcre saobraćajnc veze sa užom i širom oko- 
linom. Na senćansku železničku stanicu đnevno ulaze 23, a odavde 
polaze 26 putničkih kompczicija.

Autobuski saobraćaj obavljaju četiri st-rana i jedno mesno pre- 
duzeće.

Sve vrste turističkih usluga vrši Turističko preduzeće »Gló
bus«, koje organizuje i grupna putovanja u okolne inostrane zemlje.



A város központjának közvetlen közelében kiépített rakpart 
fenséges vadgesztenyesorával az egész év folyamán a legszebb 
sétahely.

A Tisza bal partján, a várossal szemben elterülő homoké; 
strand az új hídon keresztül is könnyen megközelíthető.

A Tisza kitűnően alkalmas sporthorgászatra, erdős partvonala 
kirándulásokra, íúbe-rozásokra. Folyónk természeti szépségei ?r. 
amatér-fényképészeknek a motívumok kimeríthetetlen gazdagsá 
gát nyújtja. A várostól három kilométerre északra J.évő szakszer
vezeti nyaraló igen kedvelt kirándulóhely.

Zentától délre, a Tisza-parton, mindössze két kilóméterre a vá
ros központjától van az u. r. Kugen-szigei, az 1697-es zentai csata 
színhelye, mely ütközet a török birodalom középeurópai uralmá
nak végéi jelenteje.

A Népkert, egy harminc hold kiterjedésű park a város köz
pontja, közelében, a m g a  csöndjével, szépségeivel szintén felfris
sülésre alkalmas környezet. Itt van több testnevelési létesítmény 
is: az atlétikai — és labdarúgóstadion, az uszoda és a tenisz-pályái;

A kismennyiségű csapadék (kb. évi 500 mm.) Zenta környéké
nek sztyepp-jellcgü klímát ad, s ennek következtében városunk 
környéke különösen a július és október közötti időszakban alkal
mas kirándulásokra. Télen jó lehetőségek vannak nyúl-, fogoly- és 
fácánvadászatra.

Zenta kultúrtradíciói is jelentősek. Itt született Jovan Muš- 
katirović, a felvilágosodás kiemelkedő képviselője, Jovan Dór- 
devié, a Szerb Népszínház megalapítója, Stevan Sremac, a neves 
szerb író, Dudás Gyula, történész és Thurzó Lajos, költő.

A város múltjának emlékeit a Nép múzeum és a Történelmi 
Levéltár őrzik.

Zen kának kitűnőek a közlekedési kapcsolatai a közelebbi é > 
távolabbi környékkel. Vasútállomásunkra naponta huszonhárom 
vonat érkezik és h ú sz é r t ' r 'k:.

Aiiíobuszközlekcdést négy vidéki és egy helyi vállalat tart fenr
Mindennemű tur-sta szolgáltatást a helyi »Glóbusz« Vállala'. 

végez, a környező áramokba csoport-utalásokat is szervez.
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1. pút prema Coki
2. pút prema H orgošu — Subotici, Torn jošu — B. Topoli
3. pút prema Novom Sadu
4. G radska kuća, pošta
5. Izložbene sale
6. Hitna pomoc (tel. 94)
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