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POVEZUJU NAS HRVATI IZ KEČE, POTOMCI 
HRVATA IZ OKOLICE GLINE, TOPUSKOG I PETRINJE

Izaslanstvo rumunjskog grada Jimbolia (Žombolja) 
boravilo u prvom službenom posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji

U povodu predavanja prof. dr. 
sc. Vladimira Čavraka “Predijal-
ci Topuske opatije u Torontalskoj 
županiji“, održanog prošle srije-
de, 17. veljače, u prostoru Sisač-
ke biskupije u sisačkom Velikom 
Kaptolu, na kojem je predavao 
o Hrvatima iz mjesta  Checeae 
ili Keče u Rumunjskoj, potom-
cima Hrvata i rimokatolika koji 
su pred više do 200 godina s po-
dručja Gline, Topuskog, Petrinje, 
Pokuplja i Turopolja preselili u to 
mjesto u Banatu u Rumunjskoj u 
blizini grada Temišvara i granice 
sa Srbijom, Sisačko-moslavačku 
županiju je 16. i 17. veljače po-
sjetilo izaslanstvo rumunjskog 
grada Joimbolia (Žombolja) koje 
je vodio njihov gradonačelnik 
Darius Postelnicu. U izaslanstvu 
rumunjskog grada bio je i don 
Davor Lucacela, župnik u ru-
munjskom mjestu Keča u kojem 
žive Hrvati, prvi hrvatski župnik 
u tom mjestu nakon 100 godina.

Predavanje prof. dr. sc. Ča-
vraka na tu izuzetno zanimljivu 
i intrigantnu temu, koja govori o 
povijesti hrvatskog naroda i nje-
govom stradanju, ali i stradanju 
hrvatske države kroz prošlost, 
otvorio je sisački biskup mons. 
Vlado Košić, koji se autoru pre-
davanja posebno zahvalio na 
velikom trudu koji je uložio u to 
istraživanje i povezivanje s Hrva-
tima u Keči i njihovim lokalnim 
vlastima. Posebnu dobrodošlicu 
zaželio je gradonačelniku Jim-
bolije Postelnicuu i hrvatskom 
župniku u Keči don Lucaceli. 
Pri tome je posebno ukazao na 

značaj tog istraživanja prof. dr. 
sc. Čavraka o zaboravljenim Hr-
vatima u Keči u Rumunjskoj, te 
je pozdravio povezivanje Hrvata 
iz Keče s Hrvatskom, odnosno s 
općinom Topusko i gradom Gli-
nom, otkuda dolazi najveći dio 
njihovih predaka, te sa Sisačko-
moslavačkom županijom.

KAKO SE PONOVNO 
POVEZATI SA 
ZABORAVLJENIM 
HRVATIMA U KEČI? 

U svom izlaganju je prof. dr. 
sc. Čavrak napomenuo kako je 
iz nekadašnje Topuske opatije do 
kraja 18. stoljeća u Banat u Ru-
munjskoj i Vojvodini preseljeno 
98 obitelji plemića predijalaca 
ili preko 1.000 Hrvata, koji su u 
proteklih više od 200 godina, u 
iznimno nepovoljnim i složenim 
povijesnim okolnostima i uz ve-
like žrtve, zadržali svoj hrvatski 
nacionalni identitet i rimokato-
ličku vjeru, svoj kajkavski go-
vor i hrvatsko pismo. Potomci 
predijalaca iz Topuske opatije 
danas su jedini Hrvati kajkavci 
u Rumunjskoj, njima je, kako su 
mu to rekli za njegovog prošlo-
godišnjeg boravka u njihovom 
mjestu, iznimno drago što Hrvat-
ska i ljudi iz Hrvatske ponovno 
pokazuju interes za njih i njihovu 
malu, ali složnu nacionalnu sku-
pinu. Naveo je kako su se u Keču 
u Rumunjskoj pred više od 200 
godina preselili Hrvati i kajkavci 
iz mjesta Pokupsko, Slatina, Stan-
kovac, Vratečko, Hotnja i Glinska 
Poljana, dok su u druge dijelove 

nekadašnje Torontalske županije, 
u naselja Boka, Neuzina i Klarija 
(Radojevo) u Vojvodini u današ-
njoj Srbiji, naselili predijalci iz 
mjesta Glina, Slana, Degoj, Hru-
ševac, Topusko, Lukinić Brdo, 
Strezojevo i Brkiševina.

Hrvati iz Topuske opatije u Ru-
munjskoj do sada su bili gotovo 
potpuno nepoznati i zaboravljeni, 
stoga si je prof. dr. sc. Čavrak 
uzeo u zadaću ponovno afirmirati 
tu skupinu Hrvata i povezati ih sa 
starom domovinom i područjima 
odakle potječu njihovi preci.  

Posebno je iznio saznanja o 
stradanju Hrvata u Keči nakon 
završetka Drugog svjetskog rata 
kada je u Rumunjskoj zavede-
na tzv. proleterska diktatura so-
vjetskog tipa. Nakon Rezolucije 
Informbiroa 1948. godine, svi 
stanovnici u zoni od 30 kilome-
tara uz rumunjsko-jugoslavensku 
granicu su internirani u logore u 
Baraganu u Moldovi, oduzeta su 
im imanja i sva zemlja. Iz logora 
su pušteni nakon pet-šest godina, 
a kuće su im bile devastirane, dok 
im zemlja nije vraćena. Morali su 
kao bezemljaši raditi na poljopri-
vrednom dobru “Pariška komu-
na” sve do 1989. godine i svrga-
vanja rumunjskog komunističkog 
diktatora Ceausescua, protiv čijeg 
je totalitarnog režima pobuna 
povedena upravo u njihovom 
temišvarskom kraju, gdje je na 
njihovoj strani bilo preko 1.000 
mrtvih. Nakon antikomunistič-
ke revolucije, Hrvatima u Keči 
vraćena je oduzeta zemlja, ali je 
dio njih zbog velikog siromaštva 

Župan je župniku don Davoru Lucaceli darovao hrvatske zastave

Prijem u Županiji za izaslanstvo rumunjskog grada Žombolja

prodao zemlju, te se jedan hektar 
mogao kupiti za 100 njemačkih 
maraka. Najveći kupci zemlje 
u tom dijelu Rumunjske bili su 
Nijemci i Talijani, koji su postali 
vlasnici najvećih poljoprivrednih 
površina. U Keči, koja ima oko 
2.000 stanovnika, sada živi oko 
50-ak Hrvata, koji u miru žive s 
većinskim Rumunjima, te Mađa-
rima, Romima i Srbima.

Cilj je njegovog predavanja na 
tu temu, kako je istaknuo, skrenu-
ti pozornost Hrvatske na tu malu 
i gotovo potpuno zaboravljenu 
hrvatsku zajednicu u nestajanju, 
potaknuti aktivnosti kojima će se 
sačuvati njihova zajednica, njihov 
nacionalni i vjerski identitet. 

Predavanju su u ime Sisačko-
moslavačke županije bili nazočni 
župan Ivo Žinić i predsjednica 
Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije Ivanka Rok-
sandić, koji su čestitali prof. dr. 
sc. Čavraku što je otkrio Hrvate 
u Rumunjskoj čiji preci potječu iz 
Topuske opatije. Izaslanstvo ru-
munjskog grada Žombolja primio 
je i sisački biskup mons. Vlado 
Košić, koji im se zahvalio na do-
lasku, dok je hrvatskom župniku 
u Keči don Lucaceli čestitao na 
svemu što čini da kečanski Hrvati 
ne zaborave svoju vjeru i molitvu 
na materinjem hrvatskom jeziku, 
poklonivši mu prigodne darove.

SURADNJA TREBA 
PRERASTI U KULTUR-
NE I GOSPODARSKE 
PROJEKTE

Pod vodstvom njihovog do-
maćina prof. dr. sc. Čavraka, 
koji je u kolovozu prošle godine 
prvi put posjetio Hrvate u Keči u 
Rumunjskoj, rumunjsko izaslan-
stvo posjetilo je Topusko, obišlo 
znamenitosti u tom povijesnom 
turističkom mjestu, posebno park 
Opatovina i portal cistercitskog 
(benediktanskog) samostana i cr-
kve Blažene Djevice Marije iz 13. 
stoljeća, kao i Lječilište Topusko, 
jedno od najpoznatijih termalnih 
lječilišta u ovom dijelu Europe. 
U Općini Topusko svečano ih 
je primio i s njima razgovarao i 
općinski načelnik Vlado Muža sa 
suradnicima.

Tijekom njihovog boravka u 
Topuskom, razgovaralo se i o 
suradnji Lječilišta Topusko s gra-
dom Žomboljom jer taj rumunj-
ski grad također ima lječilište i 
postigao je zavidne rezultate u 
programu energetske učinkovi-
tosti, što bi moglo biti korisno i 
za Lječilište Topusko. Također 
se razgovaralo i o uspostavi kon-
kretne suradnje Općine Topusko 
s Hrvatima u Keči, kao i o mo-
gućnosti da rumunjski turisti 
dolaze u topusko Lječilište čiji 
su im programi cjenovno vrlo 
prihvatljivi.

Svoj boravak u našoj županiji, 
rumunjsko izaslanstvo nastavilo 
je u gradu Glini gdje su ih sveča-
no primili i ugostili gradonačelnik 
Stjepan Kostanjević i zamjenica 
gradonačelnika Sanja Štingl-Vla-
šić, koji su ih upoznali s povije-
šću i sadašnjošću  glinskog kraja, 
kao i s mjestima iz kojih su Hrvati 
pred više od 200 godina preselili 
u Banat u Rumunjskoj i u Vojvo-
dinu u današnjoj Srbiji. Posjetili 
su spomen obilježje pobjede u 
Domovinskom ratu u Branjeni-
ci kod Gline, mjesto predaje 21. 
kordunskog korpusa srpske para-
vojske, najveće hrvatske pobjede 
u Domovinskom ratu, te obišli 
crkve svetog Ivana Nepomuka 
u Glini i svetog Franje Ksaver-
skog u Gornjem Viduševcu kod 
Gline, koje je jugo-srpski agresor 
potpuno uništio u Domovinskom 
ratu, a koje je hrvatska država 
obnovila.

Na kraju boravka u Sisačko-
moslavačkoj županiji, prošlog 
četvrtka, 18. veljače, prijem za 
rumunjsko izaslanstvo u Velikom 
kabinetu Sisačko-moslavačke 
županije priredili su sisačko-mo-
slavački župan Ivo Žinić i pred-
sjednica Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije 
Ivanka Roksandić.

Župan Žinić  se zahvalio prof. 
dr. sc. Čavraku što je otkrio naše 
Hrvate u Rumunjskoj čiji preci 
potječu iz Gline, Topuskog i Pe-
trinje, što je povezao našu župa-
niju s njihovom zajednicom, te 
organizirao posjet izaslanstva ru-
munjskog grada Žombolja našoj 
županiji. Posebno je pozdravio 
našeg hrvatskog župnika don Lu-
cacelu, čestitavši mu kao prvom 
hrvatskom župniku u Keči nakon 
100 godina.

Nakon što je rumunjskom 
izaslanstvu predstavio Sisačko-
moslavačku županiju, župan je 
predložio da suradnja Sisačko-
moslavačke županije i grada 
Žombolja, kao i Hrvata iz mjesta 
Keča, preraste u konkretne zajed-
ničke kulturno-umjetničke i gos-
podarske projekte. 

Na prijemu u Županiji, županu 
Žiniću zahvalio se organizator 
posjeta prof. dr. sc. Čavrak. Za-
hvalio se don Lucaceli i gradona-
čelniku Žombolja što su prihvatili 
njegov poziv.

“Žombolj je, kao grad od 
12 tisuća stanovnika, izuzetno 
uspješan u povlačenju sredstava 
iz fondova Europske unije. U za-
dnje vrijeme povukli su preko 10 
milijuna eura iz europskih fondo-
va i uložili ih u komunalne pro-
grame i energetsku učinkovitost. 
U Žombolju nema nezaposlenih. 
Svima je omogućeno da rade, a 
ne rade samo oni koji to ne žele 
ili ne mogu”, naglasio je prof. dr. 
sc. Čavrak. 

NIKADA NISU IZGUBILI 
DOSTOJANSTVO, 
KULTURU I IDENTITET

U ime gostiju, na srdačnom 
prijemu, županu se zahvalio 
gradonačelnik Žombolja Postel-
nicu, koji je izrazio uvjerenje da 
je njihov posjet Sisačko-mosla-
vačkoj županiji početak gradnje 
mosta međusobnog prijateljstva. 
Naglasio je kako su njega i čla-
nove njihovog izaslanstva dirnu-
la stradanja koje je hrvatski narod 
pretrpio u borbi za svoju državu, 
te iskazali svoju želju kako se ta-
kva stradanje više neće ponoviti. 
Iznio je kako je fasciniran činje-
nicom kako je Hrvatska u relativ-
no kratkom roku uspjela kvalitet-
no obnoviti sve što je porušeno u 
zadnjem ratu. Naglasio je kako 
su Hrvati izuzetno cijenjena na-
cionalna zajednica, te pozvao 
da upravo Hrvati iz Keče i Keča 
budu most za daljnju suradnju. 

U ime Hrvata Keče, njegovih 
župljana, na prijemu i boravku 
se zahvalio župnik don Lucacela. 
Zahvalio se na srdačnoj, bratskoj 
dobrodošlici ocijenivši kako je ri-
ječ o povijesnom susretu jer su se 
Hrvati iz Keče povezali s rodnim 
krajem svojih predaka, iznijevši 
uvjerenje kako je to jedan novi 
početak za njegovu župnu za-
jednicu i župljane u rumunjskoj 
Keči.

“Našoj maloj zajednici treba 
pažnje i bratske ljubavi. Posjet 
cijenjenog prof. dr. sc. Čavraka 
i KUD-a iz Buševca, probudili 
su nam nadu da nismo sami, niti 
zaboravljeni od Hrvatske. I kada 
su izgubili sve, nikada nisu iz-
gubili svoje dostojanstvo, svoju 
kulturu i svoj identitet. Uvijek su 
bili ponosni što su Hrvati. Kada 
sam ih pitao što da im ponesem iz 
Hrvatske, rekli su da im ne treba 
ništa, ali su molili da im done-
sem hrvatsku zastavu”, ispričao 
je don Lucacela, koji se županu i 
predsjednici Županijske skupšti-
ne Ivanki Roksandić zahvalio na 
prijemu koji im puno znači jer je 
to potvrda da su dobrodošli i da ih 
Hrvatska nije i neće zaboraviti.

Ujedno je don Lucacela iznio 
da Hrvati iz Keče nikada skupno 
nisu bili u Hrvatskoj i da im je 
najveća želja da zajedno posjete 
hrvatsku pradomovinu, te kraj iz 
kojega potječu njihovi preci. 

Na kraju prijema, župan Žinić 
se zahvalio gostima iz Rumunj-
ske, predao im prigodne poklone, 
dok je don Lucaceli predao neko-
liko hrvatskih zastava za njegove 
župljane, Hrvate u Keči, ispunja-
vajući njihovu želju. Najavio je 
daljnju suradnju s hrvatskom za-
jednicom u Keči, kao i suradnju s 
rumunjskim gradom Žomboljom.
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