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Danas se sjećamo i svih ostalih naših građana koji su svojim životima težili ostvarenju naše
samostalnosti. Sjećamo se žrtava rata i poraća, a dužnost nam je da se sjetimo i svih stradalih. Sjećamo se
i brojnih sinova ove plemenite zemlje, a vjerujemo da će u skorašnjoj budućnosti doći do podizanja
spomen-križa poginulim vojnicima, sinovima Međimurja koji su svoje kosti ostavili na brojnim
stratištima, uglavnom istočnog bojišta Rumunjske, Ukrajine i Rusije, gdje su se morali boriti mobilizirani
od mađarske vojske koja  je zaposjela ovaj lijepi kraj omeđen Murom i Dravom.
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Ovaj zapis pokušam sastavljati pojedine informacije kao tekst potpomognut sa grafikom – slikovnim i
kartama kao podlogama za sastavljanje rebusa. Uz sve to morat ću poslije sakupljenih podataka
kontaktirati sa akademikom Debelićem, koji je bi veleposlanik u Rumunjskoj (1993.g.).
Današnji telefonski razgovor sa kolegom g.Kolarićem iz Belice, dopunio sam nekoliko podataka u potrazi
za informacijama o poginulim Hrvatima pred kraj WW2 u Rumunjskoj od tih njih najviše baš iz samog
Međimurja. Broj tih žrtava – mladče kao vojnici u sastavu mađarskih jedinaca moguć je oko 100 a udio
Međimuraca oko 80%, više zbog okupiranog područja, koje su ti prisvojila za vrijeme kod raspada
Kraljevine Jugoslavije.

Područje je danas poveći rumunjski grad TURDA, na sjevernijem području Rumunjske, danas već blizu
nove države Moldavije. Sam spomenuti grad Turda je na otvorenom području, da se prema zapadu oko 5-
6 km pokazuje prilično brdovito i stjenovito planinsko područje. Područje Turde je nadmorska visina
320m, vrhovi zapadnih planina pak do 700 m. Sa istočne strane od Turde pa prema planinskom području
ili gorju vidi se srednje velika rijeka sa više mostova, u području kanjona rijeka i cesta se prepliću na
poprilično dugom putu nekoliko kilometra čaj se kreču južno i presjeku planinsko područje. Dok je točno
zapadnom od Turde isto tako rijeka sa pravim kanjonima i okomitim stijenama ali bez prateće ceste osim
planinski staza uz samo rijeku.
Sukobi o kojima se ovdje istražuje, vjerojatno je bilo područje samog grada ili stjerani u kliješte kanjona i
tamo pobijeni u ratnom sukobu.

Vidi nekoliko karata za tu područje.


