A 4. nap története
A szokásos csomagolás és pakolás után utunkat Szendrő felé vettük. Számunkra
a végváráról és az itt folyó harcokról nevezetes a település. A várnak hat tornya,
magas és vastag kőfala van, vizes árok védi. Megfigyelhető rajta a középkori
várépítészet jellegzetességei. A hagyomány szerint a vesztes rigómezei csata
után itt tartotta fogva Brankovics György szerb despota Hunyadi János
kormányzót, de mivel a magyar sereg ostrom alá vette, szabadon engedte. 1454ben Hunyadi János mentette fel a török ostrom alól. A vár ostrománál hunyt el
1494. november 24-én Kinizsi Pál hadvezér, országbíró.
A vár mindkét világháborúban súlyos károsodásokat szenvedett. A legnagyobb
kár 1941-ben érte, amikor a benne tárolt hadianyagok 2500 embert megölve egy
hatalmas robbanásban megsemmisültek. A II. világháború utáni időkben
kijavították, így az Öregvár falai jelenleg is láthatók.
Sikerült a várat „bevenni”, falait bejárni, emléktárgyakat vásárolni, mialatt a
defektet kapott buszunkat is sikeresen megjavíttatták a sofőrök, így folytathattuk
utunkat.
Zenta a Délvidék legrégibb települése, amelyben a magyar lakosság többségben
van, a vajdasági magyarság egyik legfontosabb kulturális központja. A város
meghatározó épülete szecessziós stílus jegyeit viselő Városháza. Belsejében a
lépcsőházi galéria igen impozáns látványt nyújt.
Mi a délvidéki végvári harcok kapcsán idéztük fel történelmi emlékeinket. A
mohácsi csata után a törökök lerombolták a várost. 1697. szeptember 11-én a
Savoyai Jenő által vezetett egyesült hadak a város határában világtörténelmi
jelentőségű csatát nyertek a török hadakkal szemben, ugyanis ezzel a
győzelemmel szabadult fel majdnem egész Magyarország az oszmán hódítás
alól. E csata következménye az 1699-ben megkötött karlócai béke mellyel
lezárul a törökök közép-európai térhódítása. Mindezt a Városháza tornyában
kialakított kiállító teremben elevenítettük fel. Részletes térképvázlaton
magyarázta el idegenvezető a csapatok felállását, a csata menetét. Minden
szinten egyre több információ birtokába jutottunk. Végül elérkeztünk a csatát
bemutató terepasztalhoz, ahol maketten láthattuk a csapatokat és a csata
helyszínét. Nagyon látványos volt, a falon látható illusztrációkkal együtt.
Egy rövid ideig időztünk még kilátóteraszon, gyönyörködtünk a városképben,
próbáltuk beazonosítani a csata helyszínét, melyet mára már beépítettek.

Egy nevezetesség megtekintése maradt hátra a kirándulás során. Ez pedig a
zentai csata emlékműve volt. Megtudtuk, hogy az emlékmű felállítása sem volt
egyszerű. Az első emlékmű 1895-ben készült el a honfoglalás ezeréves
évfordulójára és Ferenc József látogatására. Hamarosan tönkrement, melyet az
emlékmű bírálói nem bántak annyira, mert a csata jelentőségéhez képest túl
egyszerűnek találtak. A város rendelt egy hatalmas lovas szobrot, mely Savoyai
Jenőt ábrázolta. Ez azonban soha nem érkezett meg Zentára, jelenleg a budai
várban látható. A világháborúk után nem volt helye a nyilvános
megemlékezéseknek a városban. Az 1990-es években hoztak be egy korábbi
emlékművet egy lakótelep mellé. A helyiek szerint ekkor kezdték ünnepelni
szeptember 11-ét, mint a város napját. A csata 300. évfordulójára állították fel
ugyanezen a helyen a ma is álló emlékművet.
Itt Zoli bácsi kiegészítéseit, néhány érdekességet tudtunk még meg a csatával
kapcsolatban.
A történelmi látnivalók után egy rövid pihenés következett számunkra.
Elmehettünk ajándéktárgyakat, édességet vásárolni, elköltöttük utolsó szerb
dinárjainkat is. Rövid pizzázás után vágtunk neki a hosszú útnak. A határ
nagyon közel volt, ezért szurkoltunk, hogy ne kelljen sokáig várakoznunk a
határátlépésre. Néhány perc alatt túljutottunk a beléptetésen, ismét
Magyarországon voltunk. Mindenki igyekezett megnyugtatni az aggódó szüleit,
hogy kb. 4 óra múlva az iskola előtti parkolóban találkozunk.
A hátralevő időben, a buszban még összefoglaltuk a kirándulás eseményeit,
felidéztük a legfontosabb látnivalókat, élményeket. Ezután került sor a
kirándulást lezáró totó kitöltésére. Tíz órakor pedig szüleinkkel együtt örültünk
a szerencsés megérkezésnek.

