Imali smo čast i zadovoljstvo prisustvovati obilježavanju Dana Zrinskih u bilogorskoj
župi Zrinski Topolovac. Stigli smo autobusom u jutarnjim satima nakon dvosatne vožnje, a u
pratnji Zrinske garde.
Svečanosti su nazočili mnogi – saborska zastupnica, zamjenik Bjelovarsko-bilogorskog
župana, predstavnici Grada Bjelovara, načelnica policije, predstavnica Ministarstva turizma,
predstavnici Matice hrvatske iz Bjelovara, predstavnici Arhiva iz Bjelovara, načelnici okolnih
općina i drugi. Lokalno se stanovništvo okupilo u velikom broju.
Obilježavanje Dana Zrinskih imalo je sljedeći program:
- Svečana sjednica općinskog poglavarstva
- Znanstveni skup o povijesti Zrinskih i o Zrinskom Topolovcu
- Sveta misa u župnoj crkvi
- Polaganje vijenaca na Zrinskom brijegu
- Svečani mimohod povijesnih postrojbi
- Kulturno-umjetnički program
Na svečanoj sjednici općinski čelnici upoznali su nas sa svojim aktivnostima,
mogućnostima i željama za budućnost. Pozdravljeni smo od predstavnika Sabora, Grada
Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Ministarstva turizma i Bjelovarske policije.
Zrinska je garda svojom nazočnošću dala dodatnu vrijednost i unijela duh prošlosti u svečanu
sjednicu.
Održana su dva povijesna predavanja. Predstavnik iz Arhiva Bjelovar približio nam je
prošlost Zrinskog Topolovca. Branimir Bunjac, predstavnik Povijesnog društva Međimurske
županije, održao je nadahnjujuće predavanje o povijesti obitelji Zrinski do 1566. godine.
Predavanje je popraćeno prezentacijom u pripremi Maria Šestaka. Predavanje prof. Bunjca
izazvalo je posebnu pozornost. Ljudi su s nestrpljenjem čekali svaku novu rečenicu o
Zrinskima. Osim povijesnih činjenica mogli su čuti i razmišljanja profesora Bunjca,
nedoumice i moguća razmišljanja velikog junaka Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog te
njegove veze sa Zrinskim Topolovcem. 21
Uz pratnju Zrinske garde, Bjelovarskih husara, narodnih nošnji i konjskih zaprega stigli
smo do župne crkve gdje je održana svečana misa koju je predvodio preloški župnik Hoblaj.
Nakon mise konjskim zapregama i automobilima uputili smo se prema Zrinskom brijegu
gdje je 1566. postojala utvrda Zrinskih. Na Zrinskom brijegu je, uz nazočnost velikog broja
ljudi, na svečanosti postavljen veliki križ s tekstom: Na ovomu mjestu, u vrijeme najvećih
provala Osmanlijskog carstva na kršćanski svijet, stajaše utvrda Hrvata koja je izdržala sve
kušnje. Hvala budi Bogu za takvu milost!
Uz križ su bile postrojene povijesne postrojbe Zrinska garda i Bjelovarski husari.
Svečanost su vodili preloški župnik Antun Hoblaj i topolovački župnik Milan Kerš. Prigodan
govor održao je i Milan Arvay, dopredsjednik Matice hrvatske Ogranak Bjelovar.

U središtu mjesta, ispred župnog dvora, održan je svečani mimohod povijesnih postrojbi
i predaja prijavka.
Nakon svih događanja popraćenih hladnim i vjetrovitim vremenom u društvenom domu
smo ponuđeni toplim grahom i domaćim štruklima. Brojna je međimurska delegacija nakon
ručka posjetila župnika Kerša, našeg Međimurca, u župnom dvoru.
Nakon osamnaest sati promrzli, ali s pozitivnim i ugodnim dojmovima, uputili smo se
kući. U Čakovec smo stigli oko dvadeset sati zadovoljni što smo barem malo doprinijeli
prvom obilježavanju Dana Zrinskih. Vjerujemo da će se svečanost održavati svake godine uz
još veću aktivnost i sudjelovanje domaćeg stanovništva.
Ako nas ponovo pozovu, sa zadovoljstvom ćemo se odazvati.

Mario Šestak
Povijesno društvo Međimurske županije

Vidi originalni tekst i komentare na: http://portal.podrum.hr/2008/09/21/proslava-danazrinskih-u-zrinskom-topolovcu

