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Službeni nalazi nadležnih inspekcija i laboratorijskih analiza potvrđuju:

Nema nikakvog opasnog
otpada na odlagalištu
u Belišću
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ragi čitatelji i poštovani sugrađani. Prije točno 1414 dana, 21.
svibnja 2015., u tiskari Glasa
Slavonije na velikom i brzom
tiskarskom stroju, popularnoj
Rotaciji, svjetlo dana i javnosti ugledao je prvi broj belišćanskog lista, našeg
Belišćanka. Belišćanski list, informativni mjesečnik grada i prigradskih naselja, kako mu stoji u zaglavlju, kontinuirano izlazi svaki mjesec,
pa smo eto, 4. travnja ove 2019. godine tiskali i
pedeseti broj, što za novine ovakvog lokalnog,
gradskog profila, predstavlja mali, ali vrijedan
jubilej.

Vrijedno gradsko obilježje
Medijski život našeg Belišćanka započeo je
dvadesetak dana nakon početka rada Gradskog radija Belišće, a oba medija predstavljaju
iznimno vrijedna i važna gradska obilježja, koja
izravno pridonose komunikaciji, informiranju,
obavještavanju i povezivanju svih dijelova i sustava naše zajednice.
Dobro se sjećam, iako je prošlo već 1414 dana i
50 brojeva Belišćanka, u uvodniku za prvi broj
(izišao je u povodu dana Grada), napisao sam,
uz ostalo, da je poseban užitak i radost u novinarskom poslu i karijeri pisati prve retke u novim novinama svoga grada. Novim, a ne prvim,
naglasio sam i onda i sada, kako bi još jednom
podsjetio da je naš Belišćanko nastavak lijepe tradicije u ovome gradu. Zbog toga je ovih
naših zajedničkih pedeset brojeva mjesečnika
Belišćanski list lijep doprinos i toj tradiciji, ali
i nastavku dobrih informativnih običaja, komunikacije i obaviještenosti svih u našoj zajednici
u našem gradu. Zbog toga, siguran sam, imaju
razloga za zadovoljstvo i ponos svi oni koji su
potaknuli, stvorili uvjete, pomogli, surađivali ili
na bilo koji drugi način pridonijeli da ovo gradsko obilježje, mjesečnik Belišćanski list, dosegne ovaj lijepi, mali, ali ne baš česti jubilej u
kontinuitetu i sigurnosti izlaženja.

Želje i ciljevi
Novine koje držite u ruci, 50. su redoviti broj,
tiskan na 32 stranice, koliko najčešće i ima u
posljednjih nešto više od godinu dana. Oni koji
nas malo pomnije i detaljnije prate, a na naše
zadovoljstvo ima ih puno, primijetili su i nove
sadržaje i nove rubrike. Posebno želim istaknuti redovnu rubriku na 31. stranici, Hedlov
rukopis, u kojoj autor, ugledni novinar, kolumnist i književnik, piše o svakodnevnim temama, ali kao što i rubrika kaže, svojim posebnim
rukopisom. Novi sadržaji su i poruke, ponuda
i reklame poznatih i priznatih tvrtki i poslovnih subjekata koji su pronašli interes oglašavati se baš u Belišćanku, pa i to govori o statusu, položaju i ugledu ovih novina u javnom
diskursu. Ipak, naša najvažnija obveza, želja i
cilj, koji smo vjerujem uspješno postigli u svih
dosadašnjih pedeset brojeva, redovito je pratiti
i bilježiti sve ono što je važno, potrebno, korisno i zanimljivo za naš grad, za građane Belišća
i prigradskih naselja. A važno je sve što znači korak naprijed, što znači više prilika i mogućnosti za svakog sugrađana, što donosi više
optimizma, zajedništva, radosti, zadovoljstva i
osmijeha na licima naših sugrađana. I najmla-
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đih i najstarijih. Naših redovitih pedeset brojeva Belišćanka, tiskanih novina, tehnologije
koja ima žestoku konkurenciju u novim medijima, ipak potvrđuje da se klasične novine ne daju tako lako, pa još uvijek vrijedi ona: što nije
bilo u novinama...
U pedeset brojeva naših novina zabilježili smo,
dokumentirali brojne vrijedne i važne događaje. Ti dokumenti i podatci o današnjem vremenu, danas važni, potrebni i aktualni, još veću
važnost dobivaju vremenskim odmakom. Sačuvati ih od zaborava, sačuvati ih za neke nove
generacije koje dolaze, vrijednost je sama po
sebi, a zabilježeno na ovakav klasičan način,
siguran je provjeren i pouzdan, što potvrđuju dokumenti i vrijedne knjige i podatci tiskani doslovno na prvim tipografskim i tiskarskim
pronalascima časnog Gutenberga prije šest stoljeća. I kompleti našeg Belišćanka bit će sutra
vrijedan izvor dobrih, točnih i vjerodostojnih
podataka koji svjedoče o vremenu u kojemu
danas zajedno živimo, radimo i stvaramo.

Malo statistike
Prvi broj Belišćanka izišao je 21. svibnja 2015.
godine. Prigoda je bila lijepa, njime smo našem
gradu čestitali 131. rođendan. Prvi broj imao je
24 stranice, objavljeno je 15 naslova koji su potkrijepljeni s 49 fotografija. U toj 1. godini izlaženja, bilo je ukupno osam brojeva u kojima je
na 216 stranica izišlo 198 naslova, s 590 fotografija.
U 2016. godini bilo je ukupno 12 brojeva s 304
stranice, 276 naslova i 857 fotografija. Godine
2017. bilo je 14 brojeva Belišćanka, na ukupno
366 stranica, 287 naslova i 894 fotografije. Prošle, 2018. godine u 12 brojeva Belišćanka bilo je
360 stranica, 308 naslova i 734 fotografije.
Brojke kažu, a one su najpouzdanije, da je u
proteklih 50 brojeva Belišćanskog lista, na
ukupno 1096 stranica, objavljeno 967 naslova
i 2680 fotografija. Što reći na kraju, nego lijepa je to, jednostavna i vrijedna, ali istovremeno
važna i impresivna, svojevrsna monografija koja govori o jednom gradu, o ljudima, radu, stvaranju, razvoju, napretku. O tome vrijedi i treba
pisati, bilježiti i dokumentirati i dalje u idućim
brojevima Belišćanskog lista. Sve drugo manje
je važno, kraće traje i u pravilu brzo nestaje u
vremenu, u sjećanju, u zaboravu.

Presica
Neću više o novinama i Belišćanku, nego u najkraćem podsjetiti na glavne teme u ovom broju. Redoslijed događanja utvrđuje i redoslijed

najave, pa ću najprije riječ-dvije o presici. Prvi
čovjek našega grada održao je konferenciju za
novinare na kojoj je jasno i glasno odgovorio
onima koji su uzbunili javnost čistim izmišljotinama, ili najkraće – lažima. Tema je poznata,
riječ je o belišćanskom odlagalištu na kojemu
se, prema konstrukcijama “zabrinutih” vijećnika HDZ-a, odlaže opasan otpad. Iz Gradske
uprave, i gradonačelnik osobno, sve to su razjasnili na jedini pravi i pouzdan način – dokumentima i nalazima nadležnih državnih inspekcija i laboratorijskih analiza koji jasno govore
da nema ni “o” od opasnog otpada, niti ikakvih
opasnosti za zdravlje građana. Sve je to prezentirano brojnim medijima i izvjestiteljima i
završilo je onako kako i treba u ovakvim prilikama. Protiv gradskog vijećnika koji je sve to
osmislio i izveo cijeli performans na osnovu podataka rekla-kazala, priča se, čuli smo, bit će
podnesena kaznena prijava, zbog širenja laži,
uznemiravanja građana i nanošenja štete Gradu Belišću i tvrtki Kombel. O svemu detaljnije izvještavamo na stranicama ovog broja naših novina.

Rekordi
O ovome treba i valja pisati, po ovome je naš
grad posljednjih godina poznat i izvan naše šire zajednice. Po čemu? Po dobrome, po rezultatima u razvoju, po ulaganjima, po rekordnim
proračunima i EU projektima. Lijepe vijesti
donosimo s posljednje nedavne sjednice Gradskog vijeća. Pamtit ćemo ju po dobrom, po izvršenju rekordnog proračuna u prošloj godini,
a iznosio je više od 64 milijuna kuna. To je najveći iznos ostvarenog proračuna otkada Belišće
postoji kao jedinica lokalne samouprave. Pamtit ćemo ju po smanjenju ili ukidanju komunalne naknade i komunalnih doprinosa u okviru stimulativnih gospodarskih i demografskih
mjera, koje je usvojilo Gradsko vijeće. Pamtit
ćemo je i po ozbiljnoj, stvarnoj i odlučnoj najavi Gradske uprave i čelnog čovjeka našeg grada da se ide u realizaciju gradnje dviju novih
tvornica.
To su teme od životne važnosti za sve nas, za cijelu našu zajednicu i o njima detaljno u ovom
broju.
Ono, da su oporbeni vijećnici napustili sjednicu, nije vrijedno spomena čak ni tabloidima.
A što se nas tiče, sve je jasno. Oni nisu ni na
koji način pridonijeli ostvarenju svega dobrog
o čemu se odlučivalo, govorilo i argumentiralo
na prošloj, ali i na prijašnjim sjednicama Gradskog vijeća. Iskazali su se najčešće klasičnom
opstrukcijom, iznošenjem izmišljenih i neprovjerenih optužbi i neprovjerenih informacija,
pa nekako i sve dođe na svoje, kada napuste
sjednicu. Sjednicu na kojoj se, unatoč svim njihovim nastojanjima i “doprinosima”, broje i
zbrajaju izvrsni poslovni rezultati i proračunski
rekordi, donose nove stimulativne mjere, otvaraju i ostvaruju mogućnosti za novi razvojni zamah, nove tvornice, nova radna mjesta. I sve to
u maloj lokalnoj sredini, malom gradiću koji je
postao toliko netipičan, toliko subverzivan, toliko različit i toliko uspješniji od prosjeka i prosječnosti koja ga okružuje. Da ne povjeruješ !
Ali tako je. Stvarno!
Mato Jerkić
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Održana redovna radna 20. sjednica Gradskog vijeća

Rekordan proračun za 2018. godinu

V

elika
vijećnica
Gradske uprave,
u petak, 29. ožujka, bila je mjesto
održavanja
20.
redovne i radne
sjednice Gradskog vijeća grada
Belišća. Na dnevnom redu gradskih vijećnika, gradonačelnika
Dinka Burića i njegovih suradnika našlo se čak 36 točaka, od
kojih su najznačajnije bile razmatranje prijedloga i usvajanje
Izvješća o Izvršenju Proračuna
grada Belišća za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine, prvi rebalans Proračuna
grada Belišća za 2019. godinu
i usvajanje izvješća o radu gradonačelnika i Gradske uprave
u drugoj polovini 2018. godine.
Među središnjim temama bilo
je provođenje novih, već ranije
najavljenih demografsko-socijalnih mjera, u svrhu poticanja
demografske obnove svih prigradskih naselja i poduzimanju
daljnih mjera i radnji u smjeru
razvoja gospodarstva grada Belišća i jačanja pozicije gospodarskog lidera na našim prostorima
te pomoći našim mikro i makropoduzetnicima, i to kroz prihvaćanje Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o
kupnji nekretnina u Ulici Josipa Kozarca u Belišću, Odluke o
kupnji poslovnog prostora u Belišću, na Vijencu S.H.Gutmanna
24 i Odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Belišća i tvrtke DS
Smith.
Svoj osvrt na najznačajnije odluke prihvaćene na sjednici Gradskoj vijeća medijima je u izjavi
poslije sjednice dao gradonačelnik Dinko Burić. On je o izvršenju temeljnog plansko-financijskog akta za prošlu godinu i
rebalansu gradskog proračuna
za 2019. godinu zadovoljno i ponosno istaknuo: Grad Belišće je
u 2018. godini imao rekordno
izvršenje gradskog proračuna
otkako je samostalna jedinica
lokalne samouprave u neovisnoj
i samostalnoj Hrvatskoj državi,
prvi put iznad 60 milijuna kuna, točnije – više od 64 milijuna kuna na prihodovnoj strani
sa ostvarenim plusom i prijeno-

llGrad Belišće u 2018. godini imao je rekordno
toplana na biomasu, projekt na
izvršenje gradskog proračuna otkako je samostalna kojem Grad Belišće također paralelno radi i razvija ga kroz stujedinica lokalne samouprave: prvi put iznad 60
diju isplativosti, pridonijela zamilijuna kuna, točnije – više od 64 milijuna kuna
poslenju još 10 do 12 osoba.
na prihodovnoj strani, s ostvarenim plusom i
prijenosom viška u ovu godinu više od 7.300.000
Vijećnici oporbe
kuna. Zbog brojnih projekata koji su započeli, a i
napustili sjednicu
onih koji su nam u ova prva tri mjeseca i odobreni,
pristupili smo i prvom rebalansu proračuna za
Tijekom rasprave o 15. toč2019. godinu s iskrenom željom i nadanjima da će
ki dnevnog reda - izvršenju rebiti razloga za još rebalansa, jer svaki rebalans bi
kordnog i do sada najvećeg
ostvarenog gradskog proračuznačio da smo prošli na još nekim natječajima –
na za 2018. godinu, suzdržanost
rekao je gradonačelnik Dinko Burić
som viška u ovu godinu više od
7.300.000 kuna. Također zbog
brojnih projekata koji su započeli, a i onih koji su nam u ova
prva tri mjeseca, na naše zadovoljstvo i odobreni, pristupili
smo i prvom rebalansu proračuna za 2019. godinu, s iskrenom
željom i nadanjima da će biti razloga za još rebalansa, jer svaki
rebalans bi onda značio da smo
prošli na još nekim natječajima.
Tijekom sjednice, gradonačelnik Dinko Burić i gradski vijećnici istaknuli su veliku zahvalnost Vladi RH, resornim
ministarstvima, Osječko-baranjskoj županiji kao i svima onima
koji su pridonijeli razvoju grada
Belišća i cijele zajednice.

Gospodarske i
demografske mjere
Gradonačelnik je vijećnicima
i javnosti ukazao na važnost
izglasanih socijalno-demografskih i gospodarskih mjera:
- Kao što smo najavili, dobro
smo izračunali i odlučili da se
na području svih naših prigradskih naselja od danas smanjuje
komunalna naknada svim dosadašnjim stanovnicima koji iz
druge prelaze u treću zonu. Kao
dodatan poticaj svima koji žele
u budućnosti graditi nove objekte, ili rekonstruirati stare i živjeti u nekom od naših osam sela
na području grada Belišća, odlučili smo da će u idućem razdoblju biti oslobođeni plaćanja
komunalnog doprinosa te da svi
koji se odluče biti novi stanovnici belišćanskih prigradskih naselja, u idućih deset godina ne-

će plaćati komunalnu naknadu.
Vezano uz ostale postupke koje Grad Belišće poduzima u svrhu razvoja gospodarstva, gradonačelnik Dinko Burić pojasnio
je kako Grad pristupa otkupu
nekretnina koje su u funkciji
daljnjeg razvoja gospodarstva
u našoj novoj gospodarskoj zoni Kod pruge. Posebno zadovoljstvo istaknuo je zbog činjenice što će, a kako vjeruje i vrlo
brzo, Grad imati prilike postati vlasnik zgrade u kojoj je nekad u Belišću bio smješten papirni stroj 1 koji je prije 12-ak
godina prodan u Indiju. Cilj je
da se u tu zgradu, nadamo se u
vrlo skoroj budućnosti, ponovno vrati proizvodnja papira, instalacijom novog stroja za proizvodnju tzv. Tissue, odnosno
higijenskog papira - obznanio
je i najavio gradonačelnik. Uputivši riječi zahvale predstavnicima uprave tvrtke DS Smith na
iskazanom razumijevanju i potpori nastojanjima belišćanske
Gradske uprave, usmjerenim k
daljnjem razvoju gospodarstva,
istaknuo je, vrlo brzo očekujemo realizaciju kupoprodaje kako bismo došli u poziciju da vrlo
izvjesnim, zainteresiranim investitorima pružimo ključni i završni motiv i poticaj da investiraju baš u Belišće, a ne u neku
od okolnih država. Konkurencija je snažna i svi se trude privući investitore dajući što je moguće veće beneficije. Također
je dodao, kako je tvornica higijenskog papira investicija koja bi trebala, kako se nadaju, u
Belišće i u ne tako dalekoj budućnosti, donijeti više od 70 novih radnih mjesta, dok bi eko-

HDZ-ovih vijećnika prilikom
njegova usvajanja, zahuktala je
atmosferu između vladajućih i
oporbe. Rasprava je u istom tonu nastavljena i po pitanju 16.
točke i provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća u 2018. , a okončana je odlaskom HDZ-ovih vijećnika
Dragana Anočića i Matka Jelkića sa sjednice.
Treba istaknuti da je na sjednici usvojena i Odluka o sklapanju sporazuma o suradnji i
prijateljstvu Grada Belišća i
Općine Mojkovac (Crna Gora), a prihvaćena je i zamolba
Župe svetog Josipa Radnika za
financijsku pomoć namijenjenu gradnji i postavljanju izmijenjenog idejnog rješenja križa
na “Oštrom Čošku” u Belišću.
Na sjednici su također imenovani članovi Odbora za obilježavanje Dana grada i Odbora za
javna priznanja, podnesena su i
usvojena izvješća o radu, financijska i ostala izvješća vezana uz
ispunjavanje zakonskih propisa
i obveza iz nadležnosti Centra
za kulturu Sigmund Romberg,
Gradske knjižnice i čitaonice,
Muzeja Belišće, Dječjeg vrtića
Maslačak, Savjeta mladih grada Belišća te izvješća programa
iz djelokruga gradskih upravnih
odjela. Usvojena je Odluka o zaduživanju Grada Belišća u 2019.
kod PBZ- a za financiranje završne faze projekta Izgradnje
Gradskog stadiona u Belišću,
točnije, za dovršetak gradnje i
opremanje stadiona, kao i odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel za korištenje naknade za razvoj na vodoopskrbnom
području grada Belišća.
Dajana Petovari
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onferencija za novinare pod nazivom
“Ugrožava li gradska deponija zdravlje i živote u Belišću? - stigli službeni
rezultati inspekcijskog nadzora i
laboratorijskih ispitivanja”, održana je u utorak, 26. ožujka, u belišćanskoj maloj vijećnici. O toj su
temi govorili gradonačelnik Belišća Dinko Burić i direktorica tvrtke Kombel Marina Novoselnik,
te dokazima, dokumentima i argumentima još jednom odgovorili na sve zlonamjerne insinuacije
kojima se Belišće htjelo pokazati u lošem svjetlu, no više od svega, kojima se uznemirilo stanovnike našeg grada. Podsjetimo, 17.
veljače belišćanski su HDZ-ovci novinarima iznijeli svoje sumnje o dovozu nepoznatih količina
i vrsta otpada na gradski deponij u Belišću, nakon čega je gradonačelnik Burić 19. veljače održao konferenciju za novinare pod
nazivom Istina i laži o “zabrinutosti belišćanskog HDZ-a za živote
građana Belišća’’. Uz prisustvo direktorice belišćanske komunalne
tvrtke Kombel Marine Novoselnik, gradonačelnik Belišća Dinko
Burić tada je dokumentima odgovorio na izrečene tvrdnje HDZ-a
i s gnušanjem odbio insinuacije
HDZ-a da dopušta ugrožavanje
zdravlja svojih sugrađana, rekavši
kako to ne bi dopustio ni kao čovjek, ni kao liječnik niti kao gradonačelnik.
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Gradonačelnik Dinko Burić održao konfere
“Ugrožava li gradska deponija zdravl

Inspekcije i struč
potvrdile - na depon
nema nikakvog opa
llRadi javnosti grada Belišća, cijele Valpovštine,
cijele županije, ali i javnosti cijele Republike
Hrvatske dužni smo prezentirati nalaze, koji
su rezultati izvanrednih nadzora na gradskom
deponiju, nakon iznijetih insinuacija, a sada
mogu reći, laži i neistina od strane predsjednika
Gradskog odbora HDZ-a grada Belišća. Obavljena
su tri inspekcijska nadzora od strane Sektora za
inspekcijski nadzor zaštite okoliša Ministarstva
zaštite okoliša i energetike RH

Tri inspekcijska
nadzora

Gradonačelnik sa suradnicima, zamjenikom

Dva dana nakon toga, 21. veljače, u Belišće je stigao prvi (od tri)
izvanredna inspekcijska nadzora Ministarstva zaštite okoliša i
energetike, i to na odlagalište otpada, a 14. ožujka inspekcijski su
nadzori, odnosno pregled dokumentacije, obavljeni u Kombelu
te Gradu Belišću.
- Radi javnosti grada Belišća, cijele Valpovštine, cijele županije,
ali i javnosti cijele Republike Hrvatske dužni smo prezentirati nalaze, koji su rezultati izvanrednih
nadzora na gradskom deponiju,
nakon iznijetih insinuacija, a sada
mogu reći, laži i neistina od strane predsjednika Gradskog odbora HDZ-a grada Belišća. Obavljena su tri inspekcijska nadzora
od strane Sektora za inspekcijski
nadzor zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike
RH. Ono što je najvažnije, tvrtka ovlaštena od strane Ministarstva “Euroinspekt Croatiakontro-

la’’ došla je izravno na odlagalište
1. ožujka 2019., uzela uzorke s
kompletnog odlagališta i izvršila laboratorijska ispitivanja na
svih, prema zakonu i pravilniku
predviđenih, 15 mogućih opasnih
svojstava otpada. Nalaz je za sve
negativan, u svim uzorcima, sa zaključkom da u ispitivanom otpadu
na gradskom deponiju u Belišću
nema nikakvih opasnih svojstava
otpada - kategorički je rekao gradonačelnik, priloživši novinarima
kopije svih inspekcijskih nadzora
i zaključaka. Fizikalno-kemijska
ispitivanja ovlaštene tvrtke “Euroinspekt Croatiakontrola’’ vršena su na uzorcima miješanog komunalnog otpada te na uzorcima
ostalog otpada (uključujući mješavine materijala) od mehaničke
obrade otpada, dakle onoga što se
nakon odvoza u sortirnicu ne preradi, nego se vrati na belišćansko
odlagalište. Za obje vrste otpada
kontroliralo se 15 opasnih svoj-

Svi podatci, nalazi i rezultati nadzora i analiza, potvrđeni su
izvornim dokumentima nadležnih državnih institucija

llOno što je najvažnije, tvrtka ovlaštena od strane
Ministarstva ‘’Euroinspekt Croatiakontrola’’
došla je izravno na odlagalište 1. ožujka 2019.,
uzela uzorke s kompletnog odlagališta i izvršila
laboratorijska ispitivanja na svih, prema zakonu
i pravilniku predviđenih, 15 mogućih opasnih
svojstava otpada. Nalaz je za sve negativan, u svim
uzorcima, sa zaključkom da u ispitivanom otpadu
na gradskom deponiju u Belišću nema nikakvih
opasnih svojstava otpada, naglasio je na presici
gradonačelnik Dinko Burić, priloživši novinarima
kopije svih inspekcijskih nadzora i zaključaka
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enciju za novinare o temi
lje i živote u Belišću”

čne analize
niju u Belišću
asnog otpada

Za ovu temu bilo je veliko
zanimanje medija

m Domagojem Varžićem i direktoricom Kombela Marinom Novoselnik, na konferenciji za novinare

stava prema oznakama od HP1
do HP15: eksplozivno, oksidirajuće, visoko zapaljivo, zapaljivo, nadražujuće, opasno, otrovno, kancerogeno, nagrizajuće, infektivno,
toksično za reprodukciju (teratogeno), mutagen, otpad koji ispušta otrovne ili vrlo otrovne plinove u kontaktu s vodom, zrakom
ili kiselinom, ekotoksično te tvari
i pripravci koji, nakon odlaganja,
mogu na bilo koji način proizvesti drugu tvar. Nakon provedenih
ispitivanja i provjera za obje vrste
otpada zaključak je – nema nikakvih opasnih svojstava.

Kaznena prijava
- Zbog nanošenja štete Kombelu i Gradu Belišću, ali prije svega zbog širenja lažnih informacija i uznemiravanja naših građana
o opasnosti za njihovo zdravlje,
podnosimo kaznenu prijavu protiv vijećnika HDZ-a u Gradskom

vijeću grada Belišća i predsjednika GO HDZ-a grada Belišća
Dragana Anočića. Ovom prilikom upućujem poziv medijima da
se pozabave ispitivanjem vjerodostojnosti informacije da jedan od
tri HDZ-ova vijećnika u Gradskom vijeću grada Belišća, suzdržavam se od toga da kažem kojeg je spola radi Zakona o zaštiti
osobnih podataka, ne plaća vodu
u Gradu Belišću već dvije godine
pa je poslana ovrha, ne plaća smeće Gradu Belišću već tri godine
pa je poslana ovrha i ne plaća komunalnu naknadu Gradu Belišću
već više od pet godina, zbog čega
dobiva opomene, a slijedi također
i ovrha - rekao je gradonačelnik
Dinko Burić. U izjavi za medije,
Marina Novoselnik, direktorica
Kombela, rekla je kako ju raduje
činjenica da se prema inspekcijskim nalazima i analizama ovlaštenog laboratorija vidi kako je
na belišćanskom odlagalištu otpa-

da sve u redu, sve pod kontrolom
i da se sve radi sukladno zakonskim propisima.
- Vrijeđa činjenica kad vijećnici
iznose laži i neistine da bih ja, kao
čelni čovjek i kao osoba koja vodi
Kombel, ugrožavala zdravlje i živote ljudi. Činjenica je i da ja sa
svojom obitelji živim u drugoj ulici od deponija - izjavila je direktorica Kombela.

Odluke ministarstva
Ovom je prilikom gradonačelnik
Belišća novinarima priložio i dio
odluke o redoslijedu i dinamici
zatvaranja odlagališta otpada na
području Republike Hrvatske, a
koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na čijem
je čelu ministar iz redova HDZa, podsjećajući tako još jednom
na širenje krivih informacija od
strane HDZ-a grada Belišća. Iz
priložene odluke vidljivo je kako

je u Osječko-baranjskoj županiji aktivno sedam odlagališta neopasnog otpada kojima se služi
25 jedinica lokalne samouprave.
Prema dinamici rada i zatvaranja
odlagališta neopasnog otpada, do
popunjavanja kapaciteta s radom
nastavlja Gradsko odlagalište komunalnog otpada Beli Manastir,
odlagalište neopasnog otpada
Pepelane Našice, odlagalište neopasnog otpada Doroslov Donji
Miholjac, odlagalište neopasnog
otpada Lončarica Velika u gradu
Osijeku te odlagalište neopasnog
otpada Ada Koritna u Općini Semljeci. Odlagalište Belišće – Staro
Valpovo te Vitika Đakovo nastavljaju s radom do otvaranja Centra
za gospodarenje otpadom. U zaključku se navodi da, nakon što
popune svoje kapacitete, odlagališta Pepelane, Doroslov te Gradsko odlagalište Beli Manastir svoj
otpad preusmjeravaju na belišćanski deponij, dok će se otpad
s odlagališta Lončarica Velika i
Ada Koritna preusmjeriti na odlagalište Vitika u Đakovu. “Ako se
tempo odlaganja otpada na odlagališta ne bude mijenjao, odlagališta u Osječko-baranjskoj županiji imaju kapacitet za zaprimanje
otpada do otvaranja Centra za
gospodarenje otpadom. Ako se
CGO ne bude otvorio u sljedećih nekoliko godina, potrebno je
razmotriti opcije proširenja odlagališta Belišće – Staro Valpovo te Vitika gradnjom novih ploha za prihvat i odlaganje otpada’’,
navodi se u Planu gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017. – 2022. godine,
provedbi mjere 4.1. Izrada plana
zatvaranja odlagališta neopasnog
otpada, koji je službeni akt Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Monika Đogaš
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Najviše umirovljenika za uskrsnice bilo je u Belišću

I u Bistrincima su brojni umirovljenici primili uskrsnice

Nastavljena tradicija lijepih gradskih
blagdanskih gesta

Ove godine uskrsnice
za umirovljenike
250 kuna

P

rema Javnom pozivu,
pravo na uskrsnicu
ostvarili su umirovljenici s prebivalištem na
području grada Belišća i prigradskih naselja, s mirovinom do 2000 kuna
mjesečno. Podjela uskrsnica u domovima prigradskih naselja održana je u ponedjeljak, 1. travnja,
a u Belišću je također započela
u ponedjeljak, 1. travnja, u predvorju Gradske uprave, a trajat će
sve do petka, 5. travnja. Oni koji
ni u tom razdoblju iz opravdanih
razloga ne budu uspjeli preuzeti svoju uskrsnicu, imat će prilike

Podjela uskrsnica u Gorici

ll Poštujući lijepu i vrijednu višegodišnju tradiciju
Grad Belišće je, uoči uskrsnih blagdana, svojim
umirovljenim sugrađanima i sugrađankama,
darovao jednokratne novčane pomoći – uskrsnice.
Prijašnjih godina uskrsnice su iznosile 150 kuna, a u
ovoj je godini njihov iznos povećan na 250 kuna

to učiniti sve do ponedjeljka, 15.
travnja, u Gradskoj upravi grada
Belišća, u Upravnom odjelu za financije i proračun.
- U gradskom proračunu grada
Belišća za 2019. godinu osigurali smo financijska sredstva u ukupnom iznosu od 325.000 kuna za
uskrsnice, kao i za božićnice, koje

ćemo dijeliti krajem godine. Očekujemo da ćemo podijeliti oko
800-tinjak uskrsnica osobama koje imaju mirovine manje od 2000
kn.
Tu ulaze i hrvatske i inozemne mirovine, koje su zbrajaju, tako da
imovinski cenzus ne bi trebao prelaziti 2000 kuna. Ove godine od-

Uskrsnice su podijeljene i u Gatu

Zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić, u izjavi za
medije, govorio je o tradiciji
belišćanskih uskrsnica

lučili smo povećati iznos uskrsnica i božićnica sa 150 na 250 kuna
te se nadamo da će svima onima
koji ga budu podigli, ovaj novčani
iznos pripomoći u punjenju njihova kućnog budžeta – tom je prilikom istaknuo zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić.
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Na svečanosti u Dubrovniku međunarodno priznanje za razvoj
poduzetništva dodijeljeno i gradu Belišću

“STVARATELJI ZA STOLJEĆA” novo priznanje našem gradu

G

rad Dubrovnik je od
22. do 24. ožujka bio
mjesto održavanja
svečanosti dodjele nagrada i priznanja “Stvaratelji za
stoljeća’’. Nagrada je utemeljena 2013. kako bi se široj javnosti
skrenula pozornost na velike vizionare i lidere sutrašnjice, čija su
neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati temelj
i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.
Međunarodni ekonomski forum
“Perspektive’’ u kategoriji Doprinos razvoju poduzetništva u
srednjoj i jugoistočnoj Europi dodijelio je gradu Belišću vrijedno
priznanje za 2018. godinu “Stvaratelji za stoljeća’’.
U ime Grada Belišća priznanje
su primili predsjednik Gradskog
vijeća Dario Fletko i zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić.
Zamjenik gradonačelnika tom je
prigodom održao i prezentaciju o
gradu Belišću, gospodarskim početcima nastanka mjesta, sadašnjim gospodarskim subjektima
kao gospodarskim liderima regije, gospodarskim potencijalima te
o doprinosu Grada razvoju i poticanju poduzetništva. 		
Geografsko područje s kojega su
bili nominirani laureati u 2018.
godini područje je srednje i jugoi-

U ime Grada Belišća priznanje su primili predsjednik Gradskog
vijeća Dario Fletko i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić

stočne Europe: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija,
s tim što je obuhvaćeno i područje
Albanije, Bugarske, Cipra, Grčke, Moldavije, Rumunjske, Turske i Ukrajine, kao i tržište Austrije, Češke, Italije, Mađarske,
Njemačke, Poljske, Slovačke i Švicarske.
Uz grad Belišće, ostali laureati iz
Republike Hrvatske bili su Krapinsko-zagorska županija, grad
Sveta Nedelja, Križevački poduzetnički centar d.o.o., Visoka poslovna škola Par iz Rijeke, Jezgraonica obitelji Perkušić iz Zagreba

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić održao je i prezentaciju o
gradu Belišću, gospodarskim početcima, sadašnjim gospodarskim
subjektima, gospodarskim potencijalima te o doprinosu Grada
razvoju i poticanju poduzetništva

i Dundo-promet d.o.o. iz Radoboja.
Konačnu je odluku o laureatima
donio poseban, neovisni Međunarodni komitet za dodjelu nagrada i priznanja “Stvaratelji za
stoljeća”, koji je činilo 13 istaknutih stručnjaka za ekonomiju,
marketing, menadžment, financije i poduzetništvo iz osam zemalja srednje i jugoistočne Europe. O važnosti i vrijednosti još
jednog međunarodnog priznanja
dodijeljenog gradu Belišću govori i sljedeće: Prijedlog prve inicijalne liste potencijalnih kandidata za nagrade i priznanja, kreira

i predlaže širi krug članova, voditelja, suradnika i partnera projekata “Stvaratelji za stoljeća’’ i
Regionalnog summita poduzetnika srednje i jugoistočne Europe “300 najboljih’’. Za kreiranje
inicijalne liste korišteno je bogato komunikacijsko i tržišno iskustvo i potvrđena su saznanja o
stanju poduzetničkog sektora u
srednjoj i jugoistočnoj Europi, a
sam proces kandidature trajao je
oko šest mjeseci. Kriteriji kojima
su se vodili predlagatelji i neovisni Međunarodni komitet u donošenju konačne odluke su: opća
prepoznatljivost u javnosti, zalaganja pojedinca ili organizacije
za razvoj poduzetništva; realizacija konkretnih projekata kojima se
promovira poduzetništvo i potiče
njegov razvoj; kontinuitet i dužina
(tradicija) rada poduzetnika na
određenom području; konkretan
materijalni ili nematerijalni doprinos razvoju poduzetništva; doprinos kreativnosti, inovativnosti i
obrazovanju poduzetnika te drugi
pozitivni atributi i osobine pojedinca i organizacije koji pridonose razvoju poduzetništva.
Dosadašnji dobitnici nagrada i
priznanja “Stvaratelji za stoljeća’’,
u razdoblju od 2014. do 2017.
godine, su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije,
Kosova, Makedonije, Njemačke,
Slovenije i Srbije.

Sudionici svečanosti i dobitnici priznanja razgledali su i
znamenitosti Dubrovnika
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Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite počelo je
svečanom sjednicom Stožera civilne zaštite grada Belišća

Svečano postrojavanje članova belišćanske postrojbe opće
namjene i predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
ispred zgrade gradske uprave

Grad Belišće tradicionalno obilježio Međunarodni dan civilne zaštite

Svečana sjednica Stožera i
prezentacija opreme i rada

G

rad Belišće i ove je
godine, sedmi put zaredom, u petak, 1.
ožujka, prigodnim i
tradicionalnim programom obilježio Međunarodni dan civilne zaštite i Dan
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Obilježavanje je počelo svečanom
sjednicom Stožera civilne zaštite grada Belišća u maloj gradskoj vijećnici, a zatim i svečanim postrojavanjem članova belišćanske postrojbe
opće namjene i predstavnika ostalih operativnih snaga sustava civilne
zaštite ispred zgrade gradske uprave. Njih je pozdravio i tom prigodom
čestitke im uputio načelnik Stožera
civilne zaštite grada Belišća, zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić. Radi promicanja samog sustava, kao i informiranja i edukacije o
raspoloživim načinima i sredstvima
zaštite i spašavanja ljudi i imovine
u slučaju katastrofa ili većih nesreća na području grada, Stožer civilne
zaštite prema tradiciji je za sve zainteresirane sugrađane i goste organizirao i prezentaciju opreme i rada redovitih snaga sustava civilne zaštite.
Tako su u predvorju gradske uprave
i ovaj put svoju opremu i način rada
prezentirali predstavnici Područnog
ureda Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, predstavnici Vatrogasne
zajednice grada Belišća, Radio kluba, Odjela za prevenciju i Protueksplozijskog odjela Policijske uprave,
Hrvatske gorske službe spašavanja,
Stanice Osijek, Policijske postaje
Belišće i Gradskog društva Crvenog
križa Valpovo. Osim radne opreme
prezentirane u holu, ispred zgrade

I oprema Radio kluba izazvala je zanimanje na
prezentaciji u Belišću
gradske uprave bila su izložena i vatrogasna i policijska vozila, koja su
obogatila ovogodišnji program. Kao
i prijašnjih godina, djelatnice Gradskog društva Crvenog križa Valpovo
svim su zainteresiranim sugrađanima i gostima mjerile razinu šećera u
krvi i krvni tlak.
Osobito veliko zanimanje za atraktivnu prezentaciju i ovaj je put, očekivano, vladalo među polaznicima
Dječjeg vrtića Maslačak i učenicima Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće, koji su u velikom broju, uz brojna pitanja, a s naročitom
pozornošću i zanimanjem, popratili
još jedno zanimljivo, vrijedno i korisno edukativno događanje. Načelnik
Stožera civilne zaštite grada Belišća
i zamjenik gradonačelnika Domagoj

Osobito velik interes za atraktivnu
prezentaciju i ovaj je put vladao
među učenicima Osnovne škole Ivana
Kukuljevića Belišće

Varžić, uz čestitke i zahvale na doprinosu i spremnosti članovima postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća i članovima ostalih službi
koje djeluju u okviru sustava civilne
zaštite, tom je prigodom istaknuo:
- Grad Belišće svake godine ulaže
znatna sredstva za ovu namjenu, tako da smo došli do gotovo 900.000
kuna koje se usmjeravaju u sustav
civilne zaštite, gdje je obuhvaćeno
vatrogastvo, civilna zaštita, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Osijek, Gradsko društvo Crvenog
križa Valpovo i ostali. Stoga smo sigurni da će, nedajbože ugroze, sve
komponente iz sustava civilne zaštite na primjeren način odraditi svoj
dio posla. Načelnik Domagoj Varžić
najavio je i da će se, u suradnji s Po-

dručnim uredom za zaštitu i spašavanje u Osijeku, u Belišću ove godine
organizirati i održati pokazna vježba, kojoj će moći nazočiti građani i
tako vidjeti što to rade službe koje čine sustav civilne zaštite. Naglasio je
da je na volonterskoj bazi popunjena i ustrojena postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Belišća te da
su imenovani i povjerenici civilne zaštite u našim prigradskim naseljima.
Načelnik Stožera civilne zaštite obznanio je kako su i ove godine, kao
i prijašnjih, u proračunu osigurana
sredstva za nabavu nove opreme i
edukaciju, a osim redovite pokazne
vježbe u planu je i osposobljavanje
novih članova postrojbe.
Dajana Petovari
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Memorijalnim skupovima obilježena 27. obljetnica vojnoredarstvene Akcije Baranja

Komemoracija i utrka Život za život
u čast palim braniteljima

U belišćanskom izaslanstvu bili su zamjenici gradonačelnika Ljerka
Vučković i Domagoj Varžić te predsjednik Gradskog vijeća Dario
Fletko

D

a se ne zaboravi – u
srijedu, 3. travnja, bila
je misao vodilja obilježavanja 27. obljetnice
Akcije Baranja. Tog 3.
travnja 1992. godine
u akciji oslobađanja baranjskog trokuta život je izgubilo 15 pripadnika
107. brigade HV-a: Miroslav Bošković, Kruno Bračevac, Mirko Culek,
Slavko Ivić, Zlatko Ivić, Đenet Mujkić, Mario Rupić, Josip Sabol, Darko Strugačevac, Marin Šarac, Mirko
Šimara, Branko Špoljarić, Željko Tomić, Josip Topić i Josip Vrbanić, a 85
njihovih suboraca je ranjeno.
Šestom memorijalnom utrkom Život
za život, od spomenika 107. brigade
u Valpovu do Trga Ante Starčevića
u Belišću, u kojoj je sudjelovalo više
od 400 osnovnoškolaca i srednjoškolaca, ali i starijih sugrađana, počeo je
program obilježavanja 27. obljetnice stradavanja Vukova s Drave. Na
belišćanskom trgu sve sudionike pozdravio je zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić koji je uz načelnika Policijske postaje Belišće Vladu
Krznarića, jednog od zapovjednika
107. brigade Vladu Benka i ravnatelja Osnovne škole Ivana Kukuljevića
Belišće Darka Kovača, dodijelio medalje najuspješnijim trkačima prema
kategorijama.
Središnji dio komemoracije bio je
mimohod od Mosta 107. brigade do
spomenika na lijevoj obali Drave. U
isto vrijeme kad je belišćanska kolona sjećanja stigla do spomenika, do

Vijenac su položili i svijeće zapalili i članovi zapovjedništva 107.
brigade HV-a
Kolona sjećanja na putu
do spomenika na bentu
u Baranji

benta su dotrčali i maratonci koji su
u poslijepodnevnim satima krenuli
na trkačku rutu od spomenika Sveto tlo hrvatsko u Belom Manastiru.
Uslijedio je vojni protokol polaganja
vijenaca i paljenja svijeća uz molitvu
i blagoslov.
Cvijeće su na spomenik prvo položila djeca, roditelji i supruge poginulih branitelja, a nakon njih su, uz
mirozov, vijence položile obitelji poginulih branitelja, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i ministra
obrane, državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Ivić, izaslanik
predsjednika Hrvatskog sabora i zamjenik osječko-baranjskog župana
Goran Ivanović, izaslanik predsjednika Vlade RH i ministra branitelja
Ivan Vukić, izaslanik načelnika Glavnog stožera oružanih snaga briga-

dir Željko Ljubas, izaslanik ministra
unutarnjih poslova RH i načelnik
PU osječko-baranjske Ladislav Bece, zapovjedništvo 107. brigade HVa, predstavnik OBŽ-a i koordinacije
udruga iz Domovinskog rata OBŽ
Ante Blažević te predstavnici gradova Belog Manastira, Belišća, Donjeg
Miholjca i Valpova te općina Bizovac, Petrijevci, Magadenovac, Viljevo, Petlovac, Marijanci i Podravska
Moslavina. U belišćanskom izaslanstvu bili su zamjenici gradonačelnika Ljerka Vučković i Domagoj Varžić te predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko. Molitvu za poginule
Vukove s Drave vodio je vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, a dostojanstvenoj komemoraciji pjesmom je
pridonijela Klapa sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Prigodnim ri-

I najmlađi su sudjelovali u
tradicionalnoj utrci Život za
život
ječima, prenoseći pozdrave vrhovne
zapovjednice i predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, pod čijim je
pokroviteljstvom obilježavanje održano, svojim suborcima i svima okupljenima obratio se Tomislav Ivić, jedan od zapovjednika 107. brigade.
Obilježavanje 27. obljetnice Akcije
Baranja završeno je misom zadušnicom u župnoj crkvi svetoga Josipa
Radnika koju je vojni ordinarij slavio u koncelebraciji s belišćanskim
fratrima, župnikom fra Brankom Janjićem, župnim vikarima fra Tomislavom Vrsaljkom i fra Dariom Micanom, a korizmenim pjesmama sve
je pratila Klapa sveti Juraj.
Monika Đogaš
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Prije početka svečanosti, na ulazu u dvoranu Centra za kulturu
Sigmund Romberg, gošće je dočekala zamjenica gradonačelnika
Ljerka Vučković

U prepunom Domu umirovljenika, sve prisutne sugrađanke i
gošće, pozdravila je i uputila im čestitke predsjednica Matice
umirovljenika Marija Ilić

Tradicionalnim susretom, zabavnim programom i druženjem uz glazbu

Svečano i veselo proslavljen Dan žena

M

e đunarodni
dan žena, 8.
ožujka, svake
se godine obilježava i proslavlja u mnogim zemljama diljem svijeta. Toga
dana mnoge žene slave svoja životna postignuća, ostvarenja i uspjehe na političkom, gospodarskom i
društvenom planu, dok se brojne
druge u isto vrijeme još uvijek uporno i žestoko bore i zalažu za postizanje ravnopravnosti s muškarcima i za jednako uvažavanje na svim
područjima javnog i društvenog života.Prema lijepoj i dugogodišnjoj
tradiciji, Međunarodni dan žena, u
petak, 8. ožujka, svečano je proslavljen i u našem gradu. Grad Belišće
i Centar za kulturu Sigmund Romberg još su se jednom dokazali kao
odlični organizatori jednog od brojnih cjelovečernjih događanja, ovaj
put posvećenog isključivo ženama,
a koje su osmislili i realizirali članovi i članice Amaterskog kazališta
Belišće. Naime, tragom prijašnjih

godina, za sve je pripadnice ljepšeg
spola u Centru za kulturu Sigmund
Romberg priređen bogat, kvalitetan i sadržajan večernji zabavnoglazbeni program ispunjen brojnim
iznenađenjima, nakon čega je uslijedila i prigodna večera u Domu
umirovljenika. Prije početka svečanosti, na ulazu u dvoranu Centra
za kulturu Sigmund Romberg, gošće je dočekala zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, koja je uz
člana Amaterskog kazališta Vladimira Paulića svakoj dami čestitala
Međunarodni dan žena i prigodno
joj darovala crveni karanfil, a kada
se dvorana popunila do posljednjeg
mjesta, započeo je i prigodan program. Tijekom večeri, povijesnim
činjenicama vezanim uz obilježavanje Međunarodnog dana žena,
zanimljivim anegdotama i konstatacijama o ženama i muško-ženskim odnosima te efektnim i humorističnim dosjetkama i najavama
izvođača prisutne je gošće uveseljavao i sve njihove simpatije bezrezervno pobrao odlično usklađen i

U Domu umirovljenika plesalo se, pjevalo i veselilo do kasnih
večernjih sati

vrlo simpatičan (muški) voditeljski
duo Saša Piškorjanac i Dorian Vicić. Večer je obilovala prekrasnim
i prigodnim pjesmama u vokalnoj
izvedbi solista i uz instrumentalnu
pratnju Zabavnog orkestra Amaterskog kazališta Belišće. Pretežno
(i očekivano) ženska populacija u
dupkom punoj dvorani uživala je u
prigodnom programu ispunjenom
atraktivnim pjesmama i glazbenim
tonovima, koje su za njih priredili
solisti Lana Loknar, Marin Bulić,
Viktorija Bašić, Ivan Matić, Višnja Mihaljević, Ana Šikić, Adalbert
Gyerek Bela i Zvonimir Iveković,
Marko Glavica, Sandra Stubičan,
Andreja Kristić i Aleksandra Čeliković Cvidrak, koja je zapjevala u duetu sa Zvonimirom Ivekovićem. Osim odličnog voditeljskog
tandema, još jedno posebno brojno muško iznenađenje u programu za žene ovaj je put bilo i Muško
pjevačko društvo Bel Ami, koje je
dobilo i zavrijedilo i poseban pljesak. Nakon završetka programa, a
uime gradonačelnika Dinka Burića

i osobno ime, gošće Centra za kulturu pozdravila je zamjenica Ljerka Vučković. Čestitala je Dan žena
svim ženama i odala im priznanje te im je poželjela da budu sretne ne samo toga dana, nego svaki
dan. Nakon svečanosti gošće su se
uputile na ugodno druženje i prigodan domjenak u Dom umirovljenika gdje je, u jednom trenutku,
prostor postao premali za sve one
žene koje su se htjele veseliti i zabaviti na prigodnoj fešti. Tamo je sve
prisutne, uz zamjenicu gradonačelnika Ljerku Vučković, pozdravila i
uputila im čestitke i predstavnica
drugog domaćina - predsjednica
Matice umirovljenika Marija Ilić te
im poželjela odličnu zabavu. Mnogo odlično raspoloženih žena na
jednom mjestu, susretljivi i uslužni
muški predstavnici domaćina, ukusna večera, kao i izvrsna i provjerena glazba za koju je bio zadužen
naš poznati Tamburaški sastav Kočije, bili su jamci odlične zabave.
Dajana Petovari

Ovi su pripremili i izveli svečani i zabavni program za žene Belišća,
u Centru za kulturu Sigmund Romberg

ožujak 2019.
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Edukacija za odgojiteljice i stručne suradnice na temu
Predškolski CAP program

Novi programski sadržaji u
dječjem vrtiću

U

sklopu
projekta
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
“#isCAPacitiraj se!”,
kojeg organizira i
provodi Udruga roditelja Korak
po korak iz Zagreba, a kojoj se
kao partner u programu pridružio i Dječji vrtić Maslačak Belišće, u dvorani matičnog Dječjeg
vrtića Maslačak, tijekom vikenda, 8. i 9. ožujka, održan je seminar za odgojiteljice i stručne
suradnice i suradnike u predškolskim ustanovama na temu
Predškolski CAP program. Edukativni skup svojom su nazočnošću podržali i Kristijan Orešković, predstavnik Udruge roditelja
Korak po korak iz Zagreba i koordinator CAP programa te ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak
Zdenko Glasovac. Na dvodnevnoj edukaciji sudjelovalo je 20-ak
predstavnica predškolskih ustanova iz Belišća, Našica, Donjeg
Miholjca, Valpova, Belog Mana-

Domaćin i organizatori stručnog osposobljavanja u dječjem vrtiću
u Belišću

stira i Osijeka.
Kako smo doznali od Kristijana
Oreškovića, koordinatora CAP
programa, ovaj hvalevrijedan
projekt financira Ministarstvo

znanosti i obrazovanja. Predškolski CAP program sadržajno
govori o različitim oblicima prevencije zlostavljanja i društveno
neprihvatljivih oblika ponašanja

kod djece predškolske dobi u vrtićima.
Cilj programa je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost
različitim oblicima zlostavljanja
kroz pružanje kvalitetnih informacija i poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama.
Seminar za primjenu Predškolskog CAP programa održan u
belišćanskom vrtiću, tematski je
obuhvatio rad sa zaposlenicima
vrtića, roditeljima i djecom, radionice za djecu i igrokaze, a voditeljice seminara bile su Dejana
Varnica, psihologinja Osnovne
škole Josipa Matoša Vukovar i
Tina Budić, psihologinja Dječjeg vrtića Medo Brundo iz Zagreba. Kako je rekao ravnatelj
vrtića Zdenko Glasovac, navedenim seminarom proširen je krug
programskih sadržaja kojima se
ujedno povećava ukupna kvaliteta odgojno-obrazovnog rada
Dječjeg vrtića Maslačak.
Dajana Petovari

Gradsko školsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

Znanja i vještine mladih humanitaraca

Z

ahvaljujući velikom
doprinosu Gradskog
društva Crvenog križa Valpovo i brojnih volontera koji su
sudjelovali u njegovoj pripremi i organizaciji, u subotu, 9. ožujka održano je 23. po redu
Gradsko školsko natjecanje mladih
Hrvatskog Crvenog križa s područja Valpovštine. Uz domaćine i ostale zainteresirane goste, natjecatelje su u Osnovnu školu Matije Petra
Katančića u Valpovu došli bodriti i
zamjenica gradonačelnika Valpova Ana Brajnović, zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić,
kao i predstavnici škola i službi koje
djeluju u izvanrednim situacijama.
U natjecateljskom dijelu, pet osnovnoškolskih i dvije srednjoškolske
ekipe kroz teorijski su dio odmjerile

Natjecanje u pružanju prve pomoći uvijek je zanimljivo i neizvjesno
snage u poznavanju Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnog humanitarnog
prava, Ženevskih konvencija, ljudskih prava i prava djeteta i u prvoj

pomoći, a ogledali su se i u praktičnom pružanju prve pomoći. Nazočnima se prigodnim govorom obratila i zamjenica gradonačelnika Grada
Valpova Ana Brajnović, a zamjenik
gradonačelnika Grada Belišća Do-

magoj Varžić zahvalio je i uputio
čestitke svima koji su se opredijelili za humanitarno djelovanje i postali dio sustava koji organizirano
djeluje u hitnim situacijama pružajući pomoć potrebitima. Nakon zanimljivog i napetog natjecateljskog
dijela, natjecatelji su nagrađeni prigodnim peharima i medaljama. Najboljom između osnovnoškolskih ekipa pokazala se ekipa ladimirevačke
osnovne škole, mentorice Tanje Pavić, na drugom mjestu bila je ekipa
Petrijevčana mentorice Helene Nađ,
na trećem bizovački osnovnoškolci,
ekipa mentora Marka Teskere, na
četvrtom mjestu ekipa Belišćana
mentora Leonarda Rolda i naposljetku ekipa Valpovčana, mentorice
Sanele Buljan. Među srednjoškolskim ekipama najbolja je bila ekipa
mentorice Sanele Buljan.
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Održana godišnja izvještajna skupština ZTK-a Valpovo-Belišće

Kroz raznovrsne radionice prošlo
više od 1000 djece i mladih

R

edovita izvještajna
skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo- Belišće
održana je u hotelu
Villa Valpovo u petak, 15. ožujka. Sjednicu je vodio
predsjednik Zajednice tehničke kulture Zvonko Borić. Osim
članova Skupštine, predstavnika devet udruga i dvije sekcije
udružene u Zajednicu tehničke
kulture Valpovo-Belišće, skupštini su nazočili zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić
i dopredsjednik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije Goran Kurtović.
O provedenim aktivnostima u
2018. tajnik Dragan Francuz napravio je fotografsku prezentaciju. Prošla, 2018. godina važna je
po obilježavanju 70 godina rada
i djelovanja ZTK-a, a zahvaljujući gradovima koji su prepoznali
važnost sufinanciranja aktivnosti tehničke kulture preko javnih
potreba, u prošloj je godini održano puno aktivnosti. U brojne
aktivnosti osim Centra tehničke

Sudionici redovite izvještajne skupštine ZTK-a Valpovo-Belišće

kulture Valpovo-Belišće bile su
uključene i osnovne škole, srednja škola, SOS Dječje selo Ladimirevci, udruga „Mi“ i udruga
„Zvono“. U kvalitetnoj i raznovrsnoj edukativnoj ponudi aktivnosti u sklopu Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće bile
su u 2018. te i dalje jesu radionice fotografije, elektronike, ro-

botike, modelarstva, raketarstva,
dronova i 3D printanja namijenjene djeci i mladima. O prijenosu znanja na polaznike radionica
marljivo i kontinuirano brinu se
mentori: profesor Marijan Antolović – elektronika, robotika,
nastavnik Tomislav Kudeljnjak –
elektronika, robotika, nastavnik
Zvonimir Hajnc – modelarstvo,

raketarstvo, nastavnik Bojan Fuderer – modelarstvo, raketarstvo,
nastavnik Davor Milošević –modelarstvo, raketarstvo, nastavnik
Goran Kupčerić – fotografija i
Dragan Francuz – fotografija.
Najvažnije od ukupno 62 aktivnosti u 2018. godini koje je organizirala i održala ZTK su: „Zima u tehnici”– 117 učenika, 60.
NMT– 40 učenika, Modelarska
liga – 81 ekipa / 162 učenika,
Croatian makers liga - održano
4 kola, Fotoradionica HFS - 32
sudionika i Ljeto u tehnici – 78
učenika. Godišnje kroz radionice
prođe više od 1000 djece i mladih.
Nakon podnesenih i prihvaćenih izvješća o radu i financijama u 2018. godini nazočnima se
obratio zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić. Naglasio je da tehnička kultura nije
dovoljno zastupljena u osnovnim
školama, a da aktivnosti u organizaciji Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće nadilaze
mnoge limite i za primjer su ostalim udrugama.

Održana izborna skupština Udruge umirovljenika MUP-a

Izabrano novo predsjedništvo udruge

I

zborna godišnja skupština
Udruge umirovljenika MUPa Osijek, podružnice Belišće
održana je u prostorijama Hrvatskog doma u Vinogradcima
u petak, 1. ožujka. Skupštini
su nazočili i zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić, načelnik Policijske postaje Belišće Vlado
Krznarić, načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić, kao i predsjednici braniteljskih udruga – UHDDR-a Zlatko Rogač, HVIDR-e Pavo Milekić,
HVIDR-e Valpovo Zoran Markota, kao i predsjednik LAG-a Karašica Dalibor Vidaković i povjerenik
za razvoj prigradskog naselja Vinogradci Dragan Petrović. Predsjednik
Udruge umirovljenika MUP-a Osijek, podružnice Belišće Ivica Igrec
pozdravio je goste i poželio im dobrodošlicu. Podnio je zatim izvješće
o radu udruge i financijsko izvješće,

koja su i usvojena. Članovi Skupštine
razriješili su staro predsjedništvo te,
na osnovi prijedloga, izabrali novo.
Skupština je još jednom dala povjerenje Ivici Igrecu te ga izabrala za
predsjednika udruge. Dopredsjednikom je imenovan Dalibor Vidaković, tajnikom udruge Dražen Vidaković. Blagajnik je Branislav Horvat,
a za članove Predsjedništva izabrani
su: Tomica Petric, Pavao Tomić, Igor
Koški, Željko Vučičević, Josip Tukara i Zdravko Vidović. Nakon izbora
novog predsjedništva domaćinima,
kao i ostalim prisutnima, pohvale,
čestitke, prigodne riječi i lijepe želje za buduće razdoblje uputili su i
gosti. Na samom kraju, uz osvrt na
rad udruge, predsjednik Ivica Igrec
zahvalio je na vrijednoj donaciji gradovima Belišću i Valpovu, općinama
Petrijevci i Bizovac i Lovačkom društvu “Vepar” Belišće.

Sudionike izborne skupštine pozdravio je zamjenik
gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić
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Održana tradicionalna pokladna manifestacija Dječji maskenbal

S

Likovi iz mašte i stvarnosti
na ulicama Belišća

ubota, 2. ožujka,
bio je dan kada je
Belišćem,
nakon
godinu dana, ponovno
zavladalo
ono posebno karnevalsko raspoloženje ispunjeno sveopćom bezbrižnošću i veseljem, kao i uvijek popraćeno
neizostavnim šarenilom i raznovrsnošću boja, maski, kostima
svakakvih oblika i kreacija. Razlog tome bila je tradicionalna
pokladna manifestacija Dječji
maskenbal, a koju već dugi niz
godina u Belišću vrijedno organiziraju i provode članice Društva
naša djeca grada Belišća. Toga
dana u središtu našeg grada okupila su se djeca, od onih najmlađih, pa sve do starijih školskih
uzrasta, a uz njih i brojne druge generacije sugrađana. Duga
karnevalska povorka predvođena članicama i članovima Društva Naša djeca i predsjednicom
društva Andreom Fekete kojoj
se pridružila i zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, uz

I ove je godine Dječji maskenbal okupio velik broj sudionika svih
uzrasta

pratnju Belišćanskih mažoretkinja i glazbenu podršku članova i članica Puhačkog orkestra
grada Belišća i Puhačkog orkestra DVD-a Valpovo, uputila se
tradicionalnom i svima znanom
rutom. Od prostora ispred PBZa, uzduž belišćanskog trga Ante
Starčevića do Tržnog centra, a
prema nastavno-sportskoj dvo-

rani osnovne škole gdje je, kao
i prijašnjih godina, za sve sudionike održan prigodan zabavnoglazbeni program. Po dolasku
svih sudionika održan je i onaj
“službeni dio”, tijekom kojeg je
zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković, uz prigodne i pozdravne riječi i želje, simbolično predala vodstvo Grada

u ruke najmlađih Belišćana, i to
dajući ključeve grada voditeljici
programa Dječjeg maskenbala
Moniki Đogaš. Uz raznovrsan
zabavno-glazbeni i plesni program, održan je i redovan izbor
najboljih maski. Stručno povjerenstvo nadležno za odabir najboljih imalo je zadatak izabrati
najatraktivnije, najoriginalnije
i najrasplesanije maske ovogodišnjeg belišćanskog dječjeg maskenbala. U jakoj konkurenciji
unutar kategorije skupnih maski prvo mjesto osvojili su “Jednorozi” iz skupine Sovica. Prvu
nagradu za pojedinačnu masku
odnio je “gusar” Mario Kapetanović. Odlični organizatori i ovaj
su put za najbolje pojedinačne i
skupne maske osigurali vrijedne
nagrade. Sve skupine koje su sudjelovale u Dječjem gradskom
maskenbalu dobile su slatke nagrade, dok su svi posjetitelji i sudionici mogli kušati i ukusne pokladnice.
Dajana Petovari

Nastavak suradnje Udruge ZUM iz Belišća i Hrvatskog kluba
Augusta Šenoe iz Pečuha

Izložba fotografija “Istjerivači zime”

M

ađarski fotograf Jozsef
Bezdan, belišćanskoj
publici predstavio je svoje radove u galerijskom prostoru
Turističke zajednice grada Belišća. Izložbu je u ponedjeljak, 18.
ožujka, otvorio zamjenik gradonačelnika Grada Belišća Domagoj Varžić, a o izložbi i njenom
katalogu govorili su Mišo Šarošacz, voditelj Hrvatskog kluba Augusta Šenoe iz Pečuha te
sam autor. Tijekom predstavljanja, kroz koje je vodila Ana Vazdar, članica Upravnog odbora
Udruge za kulturu i umjetnost
ZUM iz Belišća, gosti iz Mađarske govorili su o djelovanju Hrvatskog kluba u Pečuhu i njego-

Domaćini i gosti izložbe “Istjerivači zime” u Belišću

vim raznorodnim aktivnostima,
a autor je ukratko predstavio
svoj umjetnički rad i pokladne

običaje s bušama u glavnoj ulozi. Ova izložba nastavak je plodne suradnje Udruge za kultu-

ru i umjetnost ZUM iz Belišća
i Hrvatskog kluba Augusta Šenoe iz Pečuha koja se odvijala
tijekom devet godina. Tridesetak izloženih fotografija bilo je
dostupno Belišćanima do kraja
mjeseca, u radno vrijeme Turističke zajednice. Nastavak suradnje Hrvatskog kluba August
Šenoa, udruge ZUM i Centra za
kulturu Sigmund Romberg, nastavit će se aktivnostima koje će
se odvijati tijekom ove godine, a
odnose se na nastupe glazbenih,
dramskih i folklornih grupa, organiziranje izložbi slika i fotografija u Belišću i Pečuhu. Ove
aktivnosti ponudit će nove sadržaje na području kulturnog života građanima Belišća i Pečuha.
Tin Lacković

15

ožujak 2019.

Uvertira i svojevrsan početak proslave bila je radionica izrade
lutaka mačaka i igračaka za mačke

Na početku programa prigodne riječi uputili su Romano Bogdan,
predsjednik HC Assitej i ravnateljica Centra za kulturu Tea Kozina

U našem gradu proslavljen Međunarodni dan kazališta za djecu i
Svjetski dan lutkarstva

Belišće – uzoran domaćin
središnje proslave

O

ve godine našem je
gradu pripala čast
biti
domaćinom
središnje proslave Svjetskog dana
lutkarstva i Međunarodnog dana kazališta za djecu i
mlade, koje inače obilježavaju nacionalni centri kazališta za djecu i
mlade te lutkarstva diljem svijeta,
a sve kako bi upoznali širu zajednicu sa značenjem kazališne umjetnosti, osobito one posvećene najmlađima.
Inače, Hrvatski centar Unima,
krovna udruga hrvatskih lutkara, i Hrvatski centar Assitej, krovna udruga profesionalnih kazališta
za djecu i mlade, prigodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i
mlade (20. ožujka) i Svjetskog dana lutkarstva (21. ožujka) zajednički organiziraju središnju proslavu, i to svake godine u drugom
gradu u Hrvatskoj, kako bi pridonijeli razvoju dječjeg kazališta i kazališta lutaka, a time i odlasku djece u kazalište. Sukladno s njihovim
izborom, ove je godine, u suradnji
s Centrom za kulturu „Sigmund
Romberg” i neizostavnu podršku
Grada Belišća, čast domaćinstva
pripala upravo gradu Belišću. Ovogodišnja proslava održana je 20. i
21. ožujka, a obilježile su je brojni
bogati i raznovrsni sadržaji i aktivnosti. Uvertira i svojevrstan početak proslave bila je radionica izrade
lutaka mačaka i igračaka za mačke,

Prigodna priznanja za sjećanje na lijepu i sadržajnu manifestaciju
održanu u našem gradu
održana 16. ožujka u prostorijama Centra za kulturu. Tamo su se
djeca 2.b razreda Osnovne škole
Ivana Kukuljevića vrijedno i kreativno prepustila izradi mačaka, uz
pomoć djelatnice Centra za kulturu Bojane Rečica i učiteljica Nives
Haničar i Sare Ćavar. Njihovi radovi naći će svoje mjesto u sklopu
velike svjetske virtualne “Parade
mačaka”, koju čine radovi na istu
temu njihovih vršnjaka diljem svijeta. Središnja svečanost obilježavanja službeno je počela u srijedu,
20. ožujka, kada se obilježavao Međunarodni dan kazališta za djecu i
mlade, i to interesantnom predstavom za djecu “Bajke i... još nešto”,
utemeljenom na hrvatskim narodnim bajkama, u izvedbi članova
Kazališta Virovitica. Uoči predstave djeci nižih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće i Po-

dručne škole Veliškovci, njihovim
učiteljicama i učiteljima, članovima upravnih odbora navedenih organizacija iz cijele Republike Hrvatske i domaćinima prigodnim se
govorom obratio Romano Bogdan,
umjetnički voditelj Kazališne družine Pinklec i predsjednik HC Assitej, a pozdravila ih je i ravnateljica
Centra za kulturu Tea Kozina, koja je pročitala Hrvatsku poruku za
Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade Srećka Šestana. Nakon
toga održana je i svečana sjednica
upravnih odbora HC Unima i HC
Assitej, velikoj gradskoj vijećnici,
koju su vodili predsjednica Unime Jasminka Mesarić i predsjednik
Assiteja Romano Bogdan. Prisutne
su upoznali s poviješću i radom svojih udruga i organizacija. Kao predstavnici domaćina sjednici su, uz cijenjene goste, nazočili ravnateljica

Centra za kulturu Tea Kozina i zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić, koji je u prigodnom obraćanju, a u ime Grada Belišća, pozdravio goste i poželio im dobrodošlicu
i uputio im prigodne čestitke. Uz
osvrt na povijest kazališta u Belišću, pohvalio je program proslave
te podržao rad i djelovanje gostiju
i zahvalio im što su odlučili proslavu obilježiti ne samo u većim nego
i u manjim sredinama poput Belišća. Sutradan, u četvrtak, 21. ožujka, obilježen je i Svjetski dan lutkarstva, koji je počeo Hrvatskom
porukom u povodu Svjetskog dana
lutkarstva redatelja Krešimira Dolenčića, koju je prije predstave pročitala članica dramskog ansambla
Amaterskog kazališta Belišće Ines
Majdenić, a prisutnima se obratila
i predsjednica HC Unima Jasminka Mesarić. Program je nastavljen
atraktivnom i poučnom lutkarskom predstavom “Zmaj Heliot”
Scene Martin Hrvatskog doma Vukovar za učenike osnovne škole od
1 do 4. razreda. U prostoru Kazališne kavane 20. i 21. ožujka gosti
su mogli pogledati i “Izložbu 99”,
na kojoj su izložene lutke i lutkoslike umjetnice Margarete Peršić,
a u predvorju zgrade gradske uprave posjetitelji su mogli pogledati i
izložbu 90 godina Unime.
Dajana Petovari
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U

dvorani
Centra za kulturu ,
a u organizaciji Amaterskog
kazališta Belišće i Centra za
kulturu Sigmund Romberg, u
četvrtak, 14. ožujka, počeo je
tradicionalni, 41. Memorijal
Dragutina Merca Nunoša i Ivana Nikolnikova Vanje. Memorijal je otvorio zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj
Varžić, a posjetitelje je pozdravila i ravnateljica Centra za kulturu Sigmund Romberg Tea Kozina.
U čast i sjećanje na belišćanske
dramske velikane Ivana Nikolnikova Vanju i Dragutina Merca Nunoša, tajnica Amaterskog
kazališta Belišće Ana Šikić, voditelj glazbene sekcije Amaterskog kazališta Belišće Zvonimir
Iveković i ravnateljica Centra za
kulturu Sigmund Romberg Tea
Kozina položili su cvijeće i upalili svijeće na njihovim grobovima.
Memorijal je otvorila predstava Hit teatra iz Zagreba “Julijin balkon” koja je u 90 minuta
do suza nasmijala publiku. Ova
nova hit-komedija, nastala prema ideji osnivačice i voditeljice
Hit teatra Mateje Elezović-Brdar, pravo je malo kazalište u
kazalištu. Režiju predstave potpisuje Iva Srnec, a uloge igraju
fantastični Ana Vilenica, Matea
Elezović-Brdar i Mladen Kovačić. Troje protagonista, glumac, glumica i redateljica, dobili su zadatak na daske postaviti
glasovito djelo W. Shakespeara “Romeo i Julija”. No, zbog
njihovih privatnih života i ponekad kompliciranih muškoženskih odnosa, ne uspijevaju
uvježbati više od jedne scene,
one na Julijinom balkonu. Troje
glumaca koji su pokazali veliku
moć transformacije i zanesene
glumačke igre, i iznimno zanimljiv koncept predstave u predstavi, opravdali su tvrdnju da je
ovo komedija za sve generacije i
različite kazališne afinitete.
Tako već 41. put, kazalište u Belišću okuplja glumce, vrijedne
belišćanske kazališne amatere i
vjernu publiku, što dokazuje kako se u Belišću iznimno njeguje
kazališna umjetnost i da su ljubav, entuzijazam i trud utkani u
svaki, pa i ovaj 41. dramski Memorijal.
U četvrtak, 21. ožujka, u dvorani Centra za kulturu održana je i druga večer 41. Memorijala, rezervirana za prijateljsko
amatersko kazalište. Kazalište

1.

Nastavljena tradicija održavanja manifestacija u ča

41. Memorijal Dragutina
Ivana Nikolnikov
Županja, na daskama koje život znače, zaigralo je predstavu
“Kafić kod druga Tita”. Satiričnu komediju koja je na komičan
način progovorila o aktualnim
problemima s kojima se danas
suočavamo, režirao je Branko
Puhek. Ova predstava ni na koji način nije pokušala revitalizirati ili veličati bilo koga ili bilo
što, nego poslati poruku kako
je vrijeme da se okrenemo budućnosti, mlađem naraštaju i
zajedničkom rješavanju problema, a s ciljem gradnje sretnije
i bolje budućnosti. Pobudila je
veliko zanimanje publike koja
je napunila dvoranu Centra za
kulturu, što nije slučajnost, jer
je u kratkom roku odigrana devet puta, kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama u okruženju. U
predstavi su zaigrali Eva Širić
kao Katica Đunđerski, Marija
Vištica kao Pionirka, Ivan Filipović kao Tihi, Antun Svirčević
kao mladi Kapitalist i Branko
Puhek kao Đuka Đukić. Redatelj Kazališta Županja Branko
Puhek, predsjednik je Saveza
amaterskih kazališta Slavonije
i Baranje te je prigodom gostovanja u Belišću, uručio Nagradu
za životno djelo Ivici Koprivnjaku, iznimno priznatom glumcu
i redatelju Amaterskog kazališta Belišća, koji je aktivni član
kazališta već više od 50 godina.
Ivica Koprivnjak prva je osoba
kojoj je SAKSIB dodijelio ovako značajno priznanje, što je još

3.

4.
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2.

ast belišćanskih kulturnih velikana

a Merca Nunoša i
va Vanje
5.

6.

jednom potvrdilo njegovo veliko zalaganje, trud i rad u dramskom amaterizmu. 41. Memorijal Dragutina Merca Nunoša i
Ivana Nikolnikova Vanje nastavio se u petak, 29. ožujka, programom dječje scene. Mlade
nade dramske umjetnosti predstavile su publici niz monologa, igrokaza i predstava. Program je otvorio Dječji dramski
ansambl Amaterskog kazališta
Belišće, čija je voditeljica Ljiljana Silađi, a koji je premijerno
izveo predstavu “Mačak u čizmama”. Poznatu priču uprizorili su mladi članovi Amaterskog
kazališta Gabrijela Talić, Emanuela Balog, Marisa Petranović,
Iva Šafran, Lora Pandurić, Ina
Cvetković, Mirjam Šipek, Julijana Bajtl, Krešimir Petrović i
Petra Bublić.
Program su nastavili učenici
Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće i Područne škole
Veliškovci. Monolog “Od ponedjeljka počinjem učiti”, dojmljivo je izvela učenica Dora Ledinščak, čija je mentorica
Krunoslava Kovač. Iz Područne škole Veliškovci predstavila se talentirana Sara Salajić s
pjesmom “Zbrka”, pod mentorstvom Antonije Krišković. Valentin Gardilo donio je na pozornicu nešto drugačiji izričaj

s monologom Važno j’ da na
šokačkom divanu našemu starom”, koji je vješto uvježbao s
mentoricom Lovorkom Kopić.
Igrokaz “Ivica i Marica u modernom dobu” odigrali su učenici 8. razreda Područne škole
Dijana Horvat, Marina Galinović, Aleksandar Kristian Šargač
Vićentijević, Katarina Torjanac,
Mia Iharoš, Domagoj Obinger i
Valentin Gardilo, pod vodstvom
mentorice Lovorke Kopić. Drugi dio programa bio je rezerviran za mlade snage Amaterskog
kazališta Belišće s premijernom
izvedbom predstave “Prva verzija Pepeljuge”. Dobro poznatu bajku, ali u drugačijem izdanju, autorice Ljiljane Silađi i
Snježane Šulentić, igrali su Laura Vrban, Ines Majdenić, Kristina Puškadija, Matea Puškadija, Vlado Farkaš, Ana Paulić,
Lora Pandurić, Nora Pastulović i Krešimir Petrović. Predstava “Prva verzija Pepeljuge”
pobrala je brojne simpatije, a u
subotu, 6. travnja, predstavit će
se na smotri kazališnih amatera Osječko-baranjske županije
u Viljevu, gdje će najbolje predstave biti izabrane za 59. Festival hrvatskih kazališnih amatera. Završnica treće večeri bila je
predstava “Kažeš anđeo” autora Miljenka Jergovića, u kojoj
su anđele utjelovile Ines Majdenić i Laura Vrban, dok je mlada
glazbenica Lucija Stanić pridonijela atmosferi pjesmom i sviranjem ukulela.
Memorijal Dragutina Merca
Nunoša i Ivana Nikolnikova Vanje nastavlja se u petak, 5. travnja., kada će, s početkom u 20
sati, a prvi put u Belišću, zaigrati
Diletantsko kazalište Pentravci
s komedijom “Ti si moj najdraži teret”, dok će završnu večer
Memorijala (petak, 12. travnja),
obilježiti svečana premijera komedije “Ministrov sin”, u izvedbi Dramskog ansambla odraslih
Amaterskog kazališta Belišće.
Tea Kozina

1. Memorijal je otvorio zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj
Varžić, a posjetitelje je pozdravila i ravnateljica Centra za kulturu
Sigmund Romberg Tea Kozina
2. Predstave i na ovom kazališnom događanju u Belišću bile su
dobro posjećene
3. Ana Vilenica, Matea Elezović-Brdar i Mladen Kovačić izveli su
izvrsnu komediju
4. Gosti iz Županje izveli su satiričnu komediju “Kafić kod druga
Tita”
5. Mlade snage Amaterskog kazališta Belišće premijerno su izvele
predstavu “Prva verzija Pepeljuge”
6. Nagradu za životno djelo dobio je Ivica Koprivnjak, dugodišnji
glumac i redatelj Amaterskog kazališta Belišća
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Župljani Bocanjevaca i Valpova u posjetu Sarajevu, glavnom gradu BiH

Mise, znamenitosti i susret s
kardinalom Vinkom Puljićem

P

redvođeni župnim
vikarom vlč. Josipom Erjavcem, župljani župa Bocanjevci i Valpovo,
tijekom
vikenda,
16. i 17 ožujka, boravili su u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i
Hercegovine. Nakon samog su
dolaska posjetili samostan sestara karmelićanki na Stupu, gdje su
slavili sv. misu. Svetu misu predvodio je vlč. Josip Erjavac, propovijedao je vlč. Božo Odobašić,
umirovljeni profesor, a svečano
misno slavlje animirali su gosti članovi KUD-a Šokadija Bocanjevci.
Nakon misnog slavlja i susreta sa
sestrama karmelićankama, naši
Slavonci uputili su se prema centru grada, odnosno u Vrhbosansko bogoslovno sjemenište, gdje
su bili i smješteni i gdje ih je dočekao rektor preč. dr. Josip Knežević, koji im je uputio riječi dobrodošlice. Slobodno poslijepodne
iskoristili su za posjet znamenitostima Sarajeva, uz nezaobilazne
ćevape na Baščaršiji.
U nedjelju je uslijedilo zajedničko
sudjelovanje na svetom misnom
slavlju u sarajevskoj katedrali Srca Isusova, koje je predvodio mons. Ante Meštrović, rektor katedrale. I ovo misno slavlje

Snimak za sjećanje na susret s kardinalom Vinkom Puljićem

svojim su prisustvom i pjesmama
uljepšali članovi KUD-a Šokadija, koje je u prijepodnevnim satima primio i sam uzoriti Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko
Puljić. On im je tom prigodom, u
kratkim crtama, predstavio povijest Katoličke Crkve u Bosni i
Hercegovini, ali i istaknuo poveznice između Đakovačko-osječke
i Vrhbosanske nadbiskupije. Na
kraju susreta, predsjednik KUD-

Predsjednik KUD-a Šokadija Bocanjevci Saša Piškorjanac uručio je
kardinalu Vinku Puljiću prigodni poklon

a Šokadija Bocanjevci Saša Piškorjanac uručio je kardinalu Puljiću prigodni poklon, a susret je
završio s pjesmom članova KUDa i kardinalovom najdražom pjesmom “Tebi majko misli lete”.
Kako bi se posjet glavnom gradu
Bosne i Hercegovine iskoristio
u cijelosti, upravni odbor KUDa sastao se s članicama Ženskog
vokalnog ansambla “Corona”.
Budući da je uspješno dogovo-

ren dolazak i sudjelovanje ŽVAa “Corona” na prvom festivalu
Ženskih vokalnih skupina “Kad
zapjevam ja i moja druga”, koji će
se održati 22. lipnja ove godine u
okviru manifestacije “Bocanjevci
alaj ste milina”, sa zadovoljstvom
možemo potvrditi da će prvi festival nositi i međunarodni karakter.
Bojan Vuksanić

Članovi KUD-a Šokadija Bocanjevci pred sarajevskom katedralom
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Gošće iz Narda pripremile su dio tradicionalnih jela ponuđenih na
susretu u Veliškovcima

Nakon koncerta, u Hrvatskom domu u Veliškovcima održan je sajam
tradicionalnih korizmenih jela

Veliškovački čuvari tradicije priredili prigodan i zanimljiv program

Korizmeni koncert i
prezentacija korizmenih jela

llNakon križnog puta u
veliškovačkoj crkvi svetog
Roka, koncert korizmenih
pjesama održali su
domaćini, pjevačka
skupina KUD-a Ante
Evetović Miroljub i gosti
iz Darde, Narda i Svetog
Đurđa, a nakon koncerta
u Hrvatskom domu u
Veliškovcima održan je
i sajam tradicionalnih
korizmenih jela

K

orizmeno vrijeme specifično je
razdoblje u crkvenoj
godini,
što su u nedjelju,
17. ožujka, pokazali čuvari tradicije iz KUDa Ante Evetović Miroljub Veliškovci, Gat i Tiborjanci te njihovi
gosti iz prijateljskih udruga.
Naime, nakon križnog puta u
veliškovačkoj crkvi svetog Roka,
koji je predmolio veliškovački
župnik vlč. Vjekoslav Lulić, koncert korizmenih pjesama održali
su domaćini, pjevačka skupina
veliškovačkog društva, a potom su nastupili i gosti iz Darde, Narda i Svetog Đurđa, svaki
s nekoliko probranih pjesama.
Riječ je uglavnom o pjesmama
specifičnim za ove prostore, pomalo žalovitog prizvuka, koje
pozivaju na pokoru, obraćenje,

U veliškovačkoj crkvi svetog Roka, na koncertu korizmenih pjesama nastupili su i gosti iz Darde

molitvu i žrtvu, stoga je bilo osobito zanimljivo čuti kako svako
od ovih društava na svoj način
izvodi korizmene napjeve.
Nakon koncerta je u Hrvatskom domu u Veliškovcima održan sajam tradicionalnih korizmenih jela. Iako prva pomisao
na prehranu u korizmi ne daje
naslutiti veliki gastonomski užitak, vrijedne mještanke i mještani Veliškovaca, Gata i Tiborjanaca, ali i ostali čuvari tradicije,
pokazali su da se posna i nemrsna korizmena jela itekako mogu pojesti u slast, što su potvrdili svi koji su kušali rezance sa
sirom ili orasima, paradajz-ju-

hu s trgancima, pečeni krumpir
s kiselim mlijekom, kiseli grah,
štrudle s jabukama i sirom, gužvare i tome slična jela. U vremenima prije nekoliko desetljeća ovakav oblik prehrane bio je
svakodnevica u mnogim slavonskim obiteljima, a u korizmeno
vrijeme posta i nemrsa posebno
se poštovalo ovo nepisano pravilo u crkvenoj godini. Posebno
je pak zanimljivo što je riječ o
jelima koja su se pripravljala isključivo od domaćih namirnica
koje je svaka obitelj sama proizvodila i uzgojila, pripremala su
se isključivo svježa, a recepti za
takva jela prenosila su se s kolje-

na na koljeno i s vremenom obogaćivala i nadopunjavala. Upravo zbog te činjenice, ovakva jela
u posljednje vrijeme postaju sve
zanimljivija i atraktivnija i mladim domaćicama, koje preferiraju domaće i prirodno.
- Želja nam je očuvati tradiciju
te podsjetiti naše starije sumještane na jela na kojima su odrasli, a možda ih s vremenom zaboravili, ali i pokazati mladima
kako se nekada blagovalo u korizmi - ističe voditeljica pjevačke
skupine KUD-a A. E. Miroljub,
Ankica Jurina.
Tin Lacković
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Redeﬁniranje ambalaže
za svijet koji se mijenja
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Na redovitoj sjednici Općinskog vijeća Bizovca

Jednoglasno usvojeni
svi važni dokumenti

N

a redovitoj 16.
sjednici Općinskog vijeća Bizovca, održanoj
19. ožujka, vijećnici su jednoglasno usvojili godišnje izvješće o izvršenju proračuna
općine Bizovac za 2018. godinu.
Podatci pokazuju da su ostvareni prihodi u visini od 12 milijuna
508 tisuća i 287 kuna, uz višak
prihoda nad rashodima u izno-

Sa sjednice Općinskog vijeća Bizovca

su od 1.270.418 kuna. Viškom
prihoda pokriven je minus iz
2017. godine u visini od 626.745
kuna, tako da je na kraju godine
ostvaren višak od 643.672 kune.
Uz izvješće o izvršenju proračuna, članovi vijeća usvojili su
i izvješće o izvršenju programa
gradnje i održavanja komunalne
infrastrukture te izvješća o izvršenju programa javnih potreba
u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi u 2018. godini. Jednoglasno

su usvojena i izvješća o radu općinskog načelnika i jedinstvenog
upravnog odjela u 2018. godini, provedbi mjera agrotehničke
zaštite na području općine, provedbi plana gospodarenja otpadom u 2018. godini te odluku o
davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt “Uređenje
javne zgrade vatrogasnog doma
Habjanovci’’.
Srećko Vuković

Središte Bizovca lijepo je uređeno i opremljeno svim potrebnim
sadržajima

Započele pripreme bizovačkih folkloraša

Pripreme za atraktivna gostovanja

O

Bizovačke folkloraše očekuju brojna zanimljiva gostovanja

d utorka, 12. ožujka, u
Kulturno-umjetničkom
društvu “Bizovac’’ započeo je ciklus priprema za
nadolazeće nastupe i ovogodišnje gostovanje na
uglednim međunarodnim folklornim festivalima u Španjolskoj u kolovozu, gdje će
predstavljati našu zemlju. Pod vodstvom
plesnog i umjetničkog voditelja Zvonimira
Vukovića i glazbenog voditelja Ivana Bobinca, bizovački folkloraši uključeni u A
sekciju za nadolazeća gostovanja uvježbavat će tradicionalne plesove i pjesme bizovačkog kraja te drugih hrvatskih folklornih
regija. Osim spomenute starije sekcije, u
KUD-u “Bizovac’’ djeluje i dječja folklorna grupa, za koju se brine i koju već duže
vrijeme uspješno vodi iskusna folklorašica Tajana Kuruc.
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Općina Bizovac svoj 26. rođendan dočekuje uz
vrijedna postignuća i rezultate

G

Ostvareni rezultati
poticaj su za nove
vrijedne projekte

radeći mostove suradnje, kvalitetna suradnja ostvarena je sa
Osječko-baranjskom županijom, županijskim institucijama,
resornim ministarstvima, susjednim i prijateljskim jedinicama lokalne samouprave s područja Valpovštine
i šire. U prošloj 2018. godini, izvršena je digitalizacija više od 25 tisuća arhivskih dokumenata,
što je dio sačuvane građe od utemeljenja općine
1993. godine. Protekle 2018. godine u općinskom
središtu ostvarene su vrijedne kapitalne infrastrukturne i društveno značajne investicije. Kroz
najmlađu bizovačku Cvjetnu ulicu, uz potporu
HEP-plina i Hrvatskih voda, sagrađen je plinovod i vodovodna mreža. U prostorije kina i Kulturno-umjetničkog društva uvedeno je centralno grijanje i instalirani su klimatizacijski uređaji.
Dječji vrtić „Maslačak“ opremljen je potrebnim
namještajem u moderno uređenim jaslicama, a
uokolo dječjeg igrališta kod vrtića postavljena je
zaštitna ograda.Bizovačkom vatrogasnom društvu iz Njemačke je nabavljeno i na korištenje predano protupožarno vozilo.Na temelju projektne
dokumentacije rekonstrukcije i konzervatorske
studije nastavljena je obnova kurije Norman najvrednijeg kulturno-povijesnog spomenika graditeljske baštine bizovačkog kraja. Na više lokacija u mjestu popravljene su asfaltne prometnice,
obnavljani su poljski putovi i oborinski kanali te
zasađene nove mlade sadnice autohtonih vrsta
drveća. Nogometnom klubu „BSK-Termia“ za
održavanje travnjaka predana je nova traktorska
kosilica. Općina Bizovac podržala je osnivanje
dvije nove udruge u Bizovcu: Nogometnog centra djece i mladeži BSK Bizovac i Šahovskog kluba „Mladost“.

Udruge i mladi
Tijekom protekle godine financijski i materijalno
pružena je pomoć župnim zajednicama Bizovac
i Brođanci. Redovno je sufinanciran rad Vatrogasne zajednice općine Bizovac, a time i aktivnih vatrogasnih društava u Bizovcu, Brođancima, Cretu i Habjanovcima. Provodeći određene
demografske mjere Općina Bizovac materijalno
i financijski dobro skrbi o uvjetima radnih aktivnosti i procesu odgojno-obrazovnog programa
u dječjem vrtiću „Maslačak“. Osim značajnih financijskih izdvajanja iz općinskog proračuna koja na godišnjoj razini iznose više od 600 tisuća kuna za redovan rad te „malu školu“ u proteklim
godinama izdvojena su dodatna financijska sred-

stva za projekt građevinske rekonstrukcije zgrade vrtića kojoj je omogućen rad jasličke skupine.
Nadalje, Općina Bizovac sufinancirala je prijevoz vlakom i autobusom učenika srednjih škola
i studenata, kao i djece s posebnim potrebama.
Redovno je izvršavana isplata stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima. Sufinancirane su aktivnosti osnovne škole, kupljeni
su udžbenici za prvi razred. Općina Bizovac financijski je pomogla obiteljima s novorođenom
djecom. Svaki mjesec u vrijeme trajanja školske
godine, učenicima osnovne škole slabijeg imovinskog stanja podmirena je subvencija toplog obroka. Pružena je potpora osnovnoj školi, udrugama u kulturi i sportu, a posebno su financirane
sportske i zabavne manifestacije poput Olimpijade starih sportova, Bizovačkih ljetnih večeri, Proljeća u Cretu i Ljetnih susreta u Samatovcima te
druga događanja u organizaciji lokalnih institucija i udruga. Sufinancirane su aktivnosti LAG-a
Karašica, Hrvatskog radija Valpovština, udruga
u sportu i kulturi te humanitarnih organizacija.

Projekti i investicije
Vodeći brigu o osjetljivim socijalnim skupinama mještana, Općina je izradila projekt pod
nazivom „Zaželi priliku u općini Bizovac“, prijavljen na natječaj “Zaželi - program zapošljavanja žena”, u sklopu Europskog socijalnog fonda
Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.”. U sklopu ovog projekta
ukupne vrijednosti 4,3 milijuna kuna, zaposlilo se 25 žena, od kojih se svaka brine o petero starijih, nemoćnih, ili osoba u nepovoljnom
položaju. Ukupno je 125 osoba dobilo kvalitetnu svakodnevnu skrb u vlastitom domu i pomoć
u obavljanju svakodnevnih životnih potreba.
Prošle godine u Brođancima je ostvareno nekoliko vrlo značajnih infrastrukturnih projekata. Ispred mjesnog groblja asfaltirano je veliko
parkiralište za osobne automobile, a na Olimpijskom stadionu za potrebe nadaleko poznate jedinstvene kulturno-sportske manifestacije izveden je hidrantski priključak na javni vodovod, a
u stolnoteniskoj dvorani nekadašnjeg omladinskog doma postavljen je vrlo kvalitetan sportski
pod.
Nakon što je Općina Bizovac uspješno u suradnji s HEP-om završila gradnju javne rasvjete i
rekonstrukcije niskonaponske mreže u Cretu
Bizovačkom, tijekom 2018. godine nastavljena
je realizacija i drugih unaprijed planiranih projekata. Kod asfaltnog rukometnog igrališta u

Ulici braće Radić postavljeno je osvjetljenje, a u
Habjanovačkoj ulici dograđena je javna rasvjeta. Sufinancirane su aktivnosti kulturno-umjetničkog društva Cret i manifestacije „Proljeće u Cretu“. Sredinom prosinca 2018. završena
je gradnja moderne energetski učinkovite ulične LED rasvjete. Ovu kapitalnu investiciju ukupne vrijednosti 650.000,00 kuna financirala je
Općina Bizovac uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini od 130.000,00 kuna. U 2018. godini realizirala
je više planiranih projekata u Habjanovcima. U
središtu mjesta ispred zgrade društvenog doma
izvedena je rekonstrukcija parkirališta, na javnoj površini koju mještani nazivaju „Bare“, zasađene su mlade sadnice autohtonih vrsta drveća, na više lokacija popravljene su prometnice, a
u društvenom domu sagrađen je sanitarni čvor.
Iz općinskog proračuna redovno su financirane
sportske aktivnosti nogometnog kluba „Jadran“
kojemu je donirana nova traktorska kosilica. Uz
potporu Općine Bizovac i zalaganjem članova vatrogasnog društva započelo je unutrašnje
uređenje vatrogasnog doma za koji se priprema
projekt energetske obnove. Zahvaljujući dobroj suradnji Općine Bizovac s Hrvatskim željeznicama napokon se uređuje željezničko stajalište u Samatovcima. U malom naselju Cerovac
popravljena je javna rasvjeta i obnovljen bunar
u središtu mjesta, dok je u Selcima izvršen popravak makadamske ceste. Iz svega spomenutog
očito je kako su građani i njihove potrebe smisao
uspostavljanja i funkcioniranja lokalne samouprave. Tome odgovarajući Općina Bizovac s javnošću gradi odnose partnerstva na uzoran način,
u medijima i na društvenim mrežama objavljujući brojne sadržaje, a na svojim internetskim stranicama prikazuju se zanimljivi podaci. U potrazi za svojim europskim licem, Općina Bizovac
svojom praksom nastoji doseći razinu koja sredini kojom upravlja nosi napredak, a njezinim
stanovnicima perspektivu. Činjenica da je dosegnuta natprosječna razina uspješnog djelovanja ove općine, govori da je riječ o jedinici lokalne samouprave koja svojom praksom potvrđuje
da je osposobljena upravljati svojim razvitkom i
time razvijati lokalnu samoupravu u Republici
Hrvatskoj kao sustav. Svojim djelovanjem kroz
proteklih dvadeset i šest godina Općina Bizovac
izrasla je u suvremenu jedinicu lokalne samouprave koja funkcionira prema europskim demokratskim načelima i standardima.
Srećko Vuković
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Uređenjem Bizovačkog bajera ljubitelji prirode žele stvoriti rekreacijski ekopark u Bizovcu

Bizovački bajer privlačno sportsko-rekrativno
odredište Bizovačkog kraja

M

ladi, ambiciozni i vrijedni članovi
Sportsko-ribolovnog
društva
„Bandar“ Bizovac predvođeni
predsjednikom društva Albertom Katančićem i ostalim članovima društvene uprave, tjekom
ožujka bili su izuzetno aktivni.
Uz potporu, ljubitelja prirode,
prijatelja iz bizovačkog dobrovoljnog vatrogasnog društva,
uređivali su i čistili okoliš ribolovnih voda bizovačkog bajera,
i lijepog ribičkog doma smještenog uz vodenu tablu broj 1,
u kojoj je odnedavno omogućen sportski ribolov, prema sve
u svijetu popularnijem ribičkom
režimu „ulovi i pusti“. Zahvaljujući dobroj suradnji s Općinom Bizovac i velikoj podršci
općinskog načelnika Srećka Vukovića, ovih dana uređuje se
unutrašnjost ribičkog doma, od
„Hrvatskih šuma“ nabavljena je
veća količina mladih sadnica za
pošumljavanje okoliša te su izrađene velike informativne ploče s
ispisom pravila načina ribolova
i ponašanja ribolovaca za režim „ulovi i pusti“. Od predsjednika ribolovnog društva sazna-

Ribolovci i ljubitelje
prirode uređuju
ekopark

Nov način ribolova

Ribolov na bajeru posebno je popularna aktivnost domaćih, ali i
gostujućih ribolovaca

li smo da će se ovakve i slične
ekoradne akcije često organizirati i ubuduće, kao i da će se uz
pomoć Općine Bizovac izraditi detaljan projektni dokument
„uređenja rekreacijskog eko-

parka Bizovački bajer, prema
kojem će se izgrađivati potrebna infrastruktura i upotpunjavati novi privlačni sadržaji namijenjeni rekreativcima, izletnicima
i ribolovcima.

Na nedavno održanim Skupštinama Sportsko-ribolovnog društva „Bandar“ Bizovac i Zajednice sportsko-ribolovnih udruga
Valpovo, jednoglasno je prihvaćena odluka o uvođenju ribolova na vodenoj površini Bizovačkog bajera isključivo na tabli
broj 1 po režimu „ulovi i pusti“.
Na temelju ove odluke zabranjeno je odnošenje šarana i
amura, obvezna je uporaba kadice, ili prostirke, obvezno je koristiti antiseptik, nije dopušteno
koristiti mrežu čuvaricu, ne dopušta se loženje vatre, osim na
za to predviđenim mjestima,
zabranjeno je osvjetljavanje jezera, nakon završenog ribolova obvezno je očistiti ribolovno
mjesto. Sve ostale pojedinosti u
svezi načina ribolova, ulovi i pusti, istaknute su na velikim oglasnim pločama postavljenim na
vidljivim mjestima pokraj ribolovnih vodenih površina.
Za sve detaljnije informacije o spomenutom načinu ribolova, na jednom manjem dijelu Bizovačkog bajera, slobodno
kontaktirajte Alberta Katančića, predsjednika društva putem
mobitela 095 19998 99.

24

ožujak 2019.

Izvještajna godišnja skupština DVD-a Bistrinci

I

Čestitke i priznanja
najzaslužnijim članovima

zvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistrinci održana je u subotu,
2.ožujka, u prostorijama
Nogometnog kluba Bistrinci. Uz operativne i podupiruće članove iz Bistrinaca i goste iz
susjednih dobrovoljnih vatrogasnih društava, iz Belišća, Vinogradaca, Veliškovaca, Gata, Marijanaca, Črnkovaca, Novog Bezdana
i Baranjskog Petrovog Sela, skupštini su nazočili i predsjednik
Gradskog vijeća Grada Belišća
Dario Fletko, zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća Dubravko Čovčić i predstavnik Savjeta za razvoj prigradskih naselja u
Gradu Belišću za mjesto Bistrinci
Rade Bagarić. U službenom dijelu
skupštine podneseni su, a potom
i usvojeni, izvješće o radu DVDa Bistrinci i financijsko izvješće za
2018. godinu te planovi rada i fi-

Predsjednik Gradskog vijeća Dario Fletko čestitao je vodstvu i
članovima DVD-a Bistrinci na postignutim rezultatima
nancija za 2020. U prigodnom govoru predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko čestitao je vodstvu
i članovima DVD-a Bistrinci na

postignutim rezultatima i brojnim
aktivnostima koje vrijedno i marljivo provode u okviru vatrogasne
djelatnosti te je pohvalio njihov

rad tijekom cijele godine. Istaknuo je potporu Gradske uprave
Belišća u ostvarivanju boljih uvjeta rada vatrogasaca, dodavši kako
je u planu i uređenje vatrogasnog
spremišta u Bistrincima, a ujedno
je, u ime vodstva Grada Belišća i
u osobno ime, dao i punu podršku
vodstvu i članovima za daljnje djelovanje i ostvarivanje svih zacrtanih planova. Zapovjednik VZG-a
Dubravko Čovčić uručio je potvrde i priznanja najzaslužnijim članovima, i to: diplomu za stjecanje statusa pripadnika vatrogasne
mladeži primile su Ema Barić i
Dora Ledinšćak, diploma i potvrda o stjecanju zvanja vatrogasac I.
klase uručeni su Draženu Podboju, a diplomu za 40 godina rada u
vatrogasnoj organizaciji Spomenica za 40 godina dobio je Dušan
Petranović.
D. Čovčić

Održana godišnja izvještajna skupština DVD-a Gat

Za dobru strukturu članstva
zaslužan rad s mladima

R

edovita izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Gat
održana je u subotu, 9.
ožujka, u društvenom
doma u Gatu. Uz domaćine, skupštini su nazočili i gosti iz susjednih
DVD-ova, iz Belišća, Bocanjevaca,
Vinogradaca, Tiborjanaca, Bistrinaca, Veliškovaca, Marijanaca i Baranjskog Petrovog Sela. Skupštinu
DVD-a Gat svojom su nazočnošću
uveličali i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković – ovaj
put u svojstvu predsjednice DVD-a
Gat, kao i zapovjednik Vatrogasne
zajednice grada Belišća Dubravko
Čovčić. U formalnom dijelu skupštine predsjednica DVD-a Ljerka Vučković podnijela je izvješće o radu i
financijsko izvješće DVD-a Gat za

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić uputio je čestitke i
pohvale za uspješan rad i postignute rezultate DVD-u Gat
2018. godinu, kao i planove rada i
financija za 2019., koji su potom i
usvojeni od članova Skupštine. Zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić uputio je čestitke i pohvale
za uspješan rad i postignute rezultate društva, istaknuo zadovoljstvo

što ima priliku nazočiti vatrogasnoj
skupštini, jer, kako je rekao, uloga
vatrogasaca i njihovo djelovanje u
društvu su bitni, osobito u rješavanju nastalih ugroza i nepogoda, kao
i u društvenom životu svakog mjesta. Posebno je pozdravio veteran-

sko članstvo, koje je dalo svoj velik
doprinos u radu društva te sada daje
podršku mlađim naraštajima.
Zapovjednik VZG-a Belišće Dubravko Čovčić osvrnuo se na pozitivnu strukturu članstva, u koju se, kako
je naglasio, osposobljavanjem vatrogasnog kadra, svake godine uključuju članovi DVD-a Gat. To govori da
se konstantno radi s mlađim članovima, koji ulaze u operativno članstvo,
a posebno poticanjem natjecateljskog duha. Dubravko Čovčić istaknuo je višegodišnju potporu Grada
Belišća u ostvarivanju boljih uvjeta
rada vatrogasaca - uređenje vatrogasnih prostora u svim mjestima. Zapovjednik VZG-a Dubravko Čovčić
uručio je diplomu i potvrdu o stjecanju zvanja vatrogasac I. klase Mauru
Jurkinu i Donaldu Perkoviću.
D.Čovčić
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Održana redovita izvještajna godišnja skupština Vatrogasne
zajednice grada Belišća

Čestitke i pohvale za rezultate
i napredak vatrogastva
llZamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
čestitala je članovima VZGB-a na postignutim
rezultatima, kao i napretku koji Vatrogasna
zajednica postiže u zaštiti od požara na području
grada. Zahvalila je na trudu i zalaganju svim
članovima DVD-a koji dobrovoljnim radom vode
brigu oko provođenja svih zadaća, posebno na radu
s djecom i mladima

U

Društvenom domu
u Gatu u četvrtak
je, 21. ožujka, održana redovita godišnja skupština
Vatrogasne zajednice grada Belišća. Uz velik broj
gostiju iz susjednih vatrogasnih
zajednica, zastupnika DVD-a i
članica VZG-a Belišće, skupštini su nazočili i zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka
Vučković, zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije Zdravko Cvenić, predstavnik Ministarstva unutarnjih
poslova, Ravnateljstva za Civilnu
zaštitu Zvonko Grgec te predstavnici Vatrogasnih zajednica
iz Baranje, Bilja, Bizovca, Donjeg Miholjca, Đurđenovca, Našica, Magadenovca, Marijanaca, Osijeka, Semeljaca, Viljeva i
Valpova, kao i predstavnik tvrtke ‘’Vatropromet’’ Darko Zupčić. Posebno treba istaknuti da je
sjednici nazočio i počasni predsjednik Vatrogasne zajednice
grada Belišća Mato Fizir.
Nakon usvojenih izvješća za
2018. godinu i planova za 2020.,
te rebalansa plana financija za
2019. godinu, nazočnima se
obratila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković. Ona je pozdravila sve prisutne uime gradonačelnika Dinka Burića i u
osobno ime, te im je čestitala na
postignutim rezultatima, kao i
napretku koji Vatrogasna zajednica postiže u zaštiti od požara
na području grada. Zahvalila je
na trudu i zalaganju svim članovima DVD-a koji svojim dobrovoljnim radom vode brigu oko
provođenja svih zadaća, a posebno na radu s djecom i mladima.

Istaknula je napredak u rješavanju pitanja prostora vatrogasnih domova na području grada
Belišća te zapošljavanju profesionalnih djelatnika u središnjoj
postrojbi DVD-a Belišće. To je
osiguralo bolje i uspješnije rješavanje nastalih požarnih i tehničkih intervencija. Rekla je da se
radi i na daljnjem zapošljavanju
kako bih se osigurala što veća zaštita na području grada, a osvrnula se i na brigu Grada prema
vatrogasnoj organizaciji. Prisutne je pozdravio i zapovjednik
Županije Zdravko Cvenić, koji je
pohvalio rad zajednice i istaknuo
izuzetan napredak u pogledu organizacije i nabave vatrogasne
opreme na području na kojemu
Zajednica djeluje. Iznio je nastale promjene glede organizacije
vatrogastva, gdje HVZ postaje
krovna organizacija za vatrogastvo, odnosno Središnji državni

Sudionici redovite godišnje skupštine Vatrogasne zajednice grada
Belišća

ured za vatrogastvo, te aktivnosti
oko donošenja novog Zakona o
vatrogastvu, koji se treba donijeti
do početka 2020. godine. Zahvalio je na velikom doprinosu članova VZG-a Belišće u tijelima
VZOBŽ-a te poželio daljnji plodonosan i uspješan rad.
Sudionicima se uime Ministarstva unutarnjih poslova - Ravnateljstva za Civilnu zaštitu obratio
Zvonko Grgec. Istaknuo je da je
od 1. siječnja ove godine Državna uprava za zaštitu i spašavanje
(DUZS) postala Ravnateljstvo
za Civilnu zaštitu pod Ministarstvom unutarnjih poslova. Za-

hvalio je na suradnji Zajednice
u edukaciji djece i mladih i velikoj potpori u ispunjavanju svih
zadaća koje se pred njih postave.
Ujedno je poželio daljnju dobru
suradnju i ispunjenje svih planova. Prigodno obraćanje imao je i
predstavnik tvrtke Vatropromet
Darko Zupčić, koji je pohvalio
dosadašnju i izrazio nadu za daljnjom suradnjom i unaprjeđenjenjem vatrogastva, nakon čega je
predsjednik VZG-a Belišće Nikica Mužević zaključio rad Skupštine.

Članovima skupštine obratila se i zamjenica gradonačelnika Belišća, Ljerka Vučković

Dubravko Čovčić
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Odlična igra belišćanskih košarkaša donijela najveći uspjeh

KK “Belišće” uzeo titulu prvaka
na Istoku

K

ošarkaši Belišća
potvrdili su naslov
najboljeg
na Istoku. U posljednjem kolu
na svom su terenu bili uvjerljivo bolji od Košarkaške Akademije Osijek, rezultatom 100 : 68. Bez velikih
stresova i komplikacija odradili
su susret protiv posljednje plasirane ekipe, koja prema prikazanoj igri u Belišću to apsolutno
ne zaslužuje. Nekoliko je kvalitetnih i potencijalno dobrih igrača u momčadi koju vode Goran
Kramarić i Zvonimir Tucaković.
Prije svih Franco Filipović, čija
karijera polako, ali sigurno ide
prema naprijed, a u kolektivu, u
kojemu je trenutačno, i s trenerima, koji s njim rade, sigurno je
da će pružati još bolje igre.
Belišćani su tako u trokutu Borovo-Županja-Belišće imali najbolji međusobni omjer i koš razliku, što dugo nije bio slučaj na
Istoku. Ono što im sada predstoji jest mjesec i pol dana tre-

Košarkaši Belišća osvojili su naslov najboljeg kluba na Istoku

niranja i priprema za kvalifikacijski turnir, koji se održava od
1. do 5. svibnja, te čekanje na
odluku HKS-a o mjestu odigravanja turnira.
Upravni odbor kluba donio je

odluku o tome da se podnese
kandidatura za organizaciju tog
turnira u Belišću. U to vrijeme,
grad Belišće slavi svoj Dan grada, a već je poznato da klub u
povodu toga organizira turnir za

dječake, a ove će godine to biti 25. po redu, što bi bila jedna
prava košarkaška priča i petodnevni praznik košarke u Belišću.
Goran Vidaković

Prošlogodišnji viceprvaci zasjeli na pobjednički tron

Malonogometni klub Belišće - Gat
– prvak Hrvatske u futsalu

N

akon što su dvije godine osvajali respektabilno i vrijedno
drugo mjesto na državnim prvenstvima
gluhih u futsalu, na
ovogodišnjem Državnom prvenstvu,
koje se održalo u dvorani Graberje
u Varaždinu tijekom prvog vikenda
u mjesecu, 2. i 3. ožujka, prošlogodišnji viceprvaci, članovi Malonogometnog kluba Belišće - Gat najzad
su uspjeli nadmašiti svoje dosadašnje velike i važne sportske rezultate,
uspjehe i očekivanja i ostvariti svoju
najveću želju. Naime, u konkurenciji još pet ekipa - domaćina iz Varaždina - i ostalih gostujućih ekipa
iz Zagreba, Rijeke, Belišća i Nove
Gradiške, članovi Malonogometnog
kluba Belišće - Gat nakon zanimljivih i neizvjesnih sportskih okršaja na

Ekipa Malonogometnog kluba Belišće - Gat, prvaci Hrvatske

terenu sportske dvorane, zasluženo
su zauzeli pobjedničko postolje i postali prvaci Hrvatske u futsalu osvojivši veliki prijelazni pehar Hrvatskog sportskog saveza gluhih.
Nakon prvog dana i pobjeda nad
Zagrebom od 4:3, Rijekom 5:4 te
neodlučenog rezultata 2:2 protiv domaćina Varaždina, za prvo je mjesto
bila potrebna još samo pobjeda nad
ekipom Nove Gradiške. Pod vodstvom Ivice Vidakovića, naši momci su s 5:3 pobijedili Novu Gradišku
i zasluženo podigli pobjednički pehar. Ostvaren konačni poredak na
Državnom prvenstvu gluhih u futsalu je: 1. mjesto MNK ‘’Belišće’’ s 10
bodova, 2. mjesto Zagreb s 9 bodova, 3. mjesto Varaždin s 5 bodova, 4.
mjesto Rijeka s 4 boda i posljednje,
5. mjesto, Nova Gradiška bez bodova.
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Održana svečana skupština Kuglačkog kluba Belišće

Proslavljena 65.
obljetnica uspješnog rada

K

uglački klub Belišće prošle je
godine obilježio
65 godina postojanja, a svečana
proslava ove značajne i vrijedne obljetnice održana je u četvrtak, 28. veljače,
u prostoru Športskog ribolovnog društva “Podravac” Bistrinci. Osim domaćina, članova kluba, uprave i gostiju, skupštinu
su svojom nazočnošću uveličali
i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, predsjednik ZŠUa grada Belišća Milan Zamaklar
i tajnik Josip Mađarić, predstavnik i tajnik Kuglačkog saveza
OBŽ-a, Miroslav Liović te član
izvršnog odbora Hrvatskog kuglačkog saveza Darko Zovko.
Predsjednik Kuglačkog kluba Belišće Zvonimir Hartman
otvorio je svečanu sjednicu i
nazočnima izložio najznačajnije
i najzanimljivije podatke iz povijesti kluba. Od nastanka i samih početaka koji sežu u davnu
1953. godinu, za obavljanje treninga i sportskih aktivnosti služila je dvostazna kuglana koja je
bila u sastavu nogometnog stadiona, a zatim je na mjestu današnjeg Konzuma, 1975. godine sagrađena 6-stazna kuglana,

Za dugogodišnju vjernost Klubu
i ostvarene rezultate priznanje
je dobio i Josip Abramić

Sudionici svečanog skupa u povodu jubileja Kuglačkog kluba
Belišće

tada jedna od najmodernijih
kuglana. Ona je korištena sve
do 1991. godine kada je prenamijenjena i ugašena. Kuglački
klub Belišće nastavio je provoditi svoje aktivnosti na Zelenom
brijegu u Valpovu, a potom na
stadionu Donji Miholjac. Velikim naporima tadašnjeg dožupana Osječko-baranjske županije Dinka Burića, 2005. godine, u
prostoru nastavno-sportske dvorane u Belišću sagrađena je nova, moderna četverostazna kuglana. Kroz cijelu povijest Kluba

kao jedna od najznačajnijih sadržajnih sastavnica protezala se
i škola kuglanja koju je pohađao
veliki broj igrača, a kroz koju su
prošli i oni najpoznatiji i najznačajniji - Pavica Galošević (udano Romić) iz Vinogradaca - prva kuglačica s prostora Slavonije
i Baranje i osvajačica svjetskih
kuglačkih medalja, i Damir Fučkar iz Belišća - višestruki državni prvak i reprezentativac koji
je dva puta nastupio i u reprezentaciji svijeta. Tu je i Marica
Abramić, dugogodišnja tajnica i

kuglačica 1. kuglačke lige.
Nakon izvješća i zahvale svima
koji su dali značajan doprinos
radu i djelovanju Kluba sjednica
je nastavljena pozdravnim riječima gostiju. U osobno ime i uime
gradonačelnika Dinka Burića,
čestitke kuglačima uputio je zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić. Uslijedile su prigodne čestitke predsjednika ZŠU-a
Milana Zamaklara , predstavnika HKS-a, Darka Zovka i tajnika Kuglačkog saveza Miroslava Liovića. Oni su predsjedniku
Zvonimiru Hartmanu uručili i
prigodna priznanja za Kuglački
klub Belišće. Upravni odbor Kuglačkog kluba Belišće za dugogodišnju je vjernost i rezultate,
vrijednim priznanjima nagradio
Josipa Abramića, Mirka Stankovića i Zvonimira Hartmana.
Dajana Petovari

Svi sudionici na pobjedničkom postolju

Č

lanovi Powerlifting
kluba Belišće u nedjelju, 10. ožujka,
sudjelovali su na
VIII. Državnom natjecanju u powerliftingu i brench pressu u Pitomači. Tom prigodom podršku su im
došli dati i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić i predsjednik Zajednice športskih udruga
grada Belišća, Milan Zamaklar.
Natjecanje je prošlo u pravom
sportskom duhu, a predstavnici kluba i ovaj put ponosno su
i nadasve uspješno predstavili

Belišćanska ekipa na državnom natjecanju u Pitomači

svoj grad. Svih pet natjecatelja
koji su nastupali za Powerlifting
Klub Belišće zahvaljujući naporima, trudu i vremenu uloženima

u sebe i redovite treninge, kao i
upornosti, ostvarili su vrlo značajne sportske rezultate i uspjehe svrstavši se na Državnom na-

tjecanju među prva tri, svatko
u svojoj kategoriji. Tako je Ivan
Schobloher osvojio 1. mjesto u
kategoriji do 93 kg i postao apsolutni prvak u ukupnom poretku od svih seniora na natjecanju.
Dino Marković osvojio je 1. mjesto u kategoriji do 83 kg među
kadetima, a Robert Klanjšček
2. mjesto u kategoriji do 74 kg
među juniorima. Matej Takalić
osvojio je 3. mjesto u kategoriji do 83kg u kategoriji seniora, a
Nives Milović, članica kluba koja
inače stanuje u Osijeku, osvojila
je 2. mjesto u kategoriji do 64 kg
među seniorkama.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I GORAN DOJKIĆ l

30

ožujak 2019.

31

ožujak 2019.

Hedlov rukopis

N

Belišćanski jin i jang

e pripadam među one na čijim radnim stolovima i u ladicama vlada besprijekorni red, gdje je sve na svom
mjestu i sve složeno “pod
konac’’. Nekako mi je od savršenog reda draži kreativni nered: novinski
isječci, knjige, kojekakvi dokumenti, fotografije, bezbroj olovaka i poneki marker, prazna
šalica s odavno ispijenom kavom, notesi sa zabilješkama, posjetnice… I tako neki dan, potaknut rijetkim porivom i željom da u vremenu
velikog proljetnog spremanja – kakvo je vladalo u svim kućama i stanovima u doba moga
djetinjstva – pospremim svoj radni prostor.
Uhvatilo se podosta prašine na plastičnu kutiju s pedesetak kompjutorskih disketa kakve
odavno nisu u upotrebi. Floppy disc od tri i pol
inča već dugo nije moguće gurnuti ni u jedno
računalo, pregazilo ih vrijeme, kao što će uskoro i CD-ov i DVD-ove pred najezdom USB
stikova i flash memorijskih kartica. Beskorisne
su i pojma nemam zašto sam ih sve ovo vrijeme čuvao. Jer, ono što je na njima zabilježeno, ionako više ne mogu učitati. Ima tek jedan
način: morao bih skoknuti do muzeja gdje još
čuvaju kompjutore u koje je moguće gurnuti
floppy disc. Tehnološki cunami danas puni muzeje neviđenom brzinom, ravnoj brzini svjetlosti. Ako ne vjerujete, sjetite se kazeta koje ste
još, ne tako davno, gurali u kazetofone ili videorekordere. Imate li ih još doma? Mislite li da
vaše dijete, ili unuk, u prvim razredima osnovne škole, uopće zna da su ikada postojale? I
čemu su služile?

Bujni život malog grada
Spremajući tako radni prostor, nabasah i na
Pjesme Ivana Mažuranića. Godina izdanja
1895., pred sam kraj 19. stoljeća. Listovi su požutjeli, a kako i ne bi: knjiga je stara stoljeće i
četvrt. Uvez se sjajno drži, tadašnji zagrebački
tiskarski zavod “Narodnih novina’’ izvrsno je
obavio posao i mada je knjiga prošla kroz stotine ruku i mnoštvo polica, svaki je list na svome
mjestu. Čitam je s jednakom lakoćom kao čitatelji iz vremena kada je knjiga izišla. Za razliku
od floppy disca, čini se vječnom. Poput zapisa
na papirusima drevnih Egipćana.
Znam, uvod je dug, kršim sva medijska pravila prema kojima ono najvažnije, ono zbog čega
se obraćamo čitateljima, treba biti u prvim rečenicama teksta, radijskog ili TV priloga. Posebice danas, u vrijeme portala, kada sve što
javljamo mora biti (gotovo) u realnom vremenu. No, kako pišem za novine koje izlaze mje-

llOve novine, Belišćanski list,
imaju i podosta sreće, pa možda
i tome mogu zahvaliti današnji
vrijedni jubilej, svoj pedeseti broj.
Izlaze u sredini koja naprosto
proizvodi događaje. I to na
dnevnoj bazi, kao na tvorničkoj
beskonačnoj traci

sečno i kako je, uz to, prilika i posebna (u pitanju je jedan jubilej), dopustio sam si taj mali
luksuz. Zato što sam uvjeren da će, kada netko bude bilježio povijest Belišća, recimo, tamo negdje 2084. u povodu 200-obljetnice grada, uzeti u ruke upravo ove novine, ove čiji 50.
broj sada držite u ruci. Stranice će biti požutjele, slike možda izblijedjele, no prepoznatljive,
a slova dovoljno oštra da se čitaju bez teškoća.
Neće ih pregaziti vrijeme poput floppy disca, a
tada sasvim sigurno i USB stikova, ili memorijskih kartica, s kakvima danas radimo. Uzet će
u ruke ove novine i čitati ih s lakoćom, mada
će jezik možda biti pomalo arhaičan, poput jezika Ivana Mažuranića u njegovim pjesmama
tiskanim 1895.
Vrijedna mala ekipa Belišćanskog lista, novina
koje iz mjeseca u mjesec pomno bilježe svaki
događaj u gradu, ne samo zbog toga i ne samo zbog jubileja, 50. broja, zavređuje pohvalu i divljenje. Oni ispisuju povijest i svjesni su
svoje odgovornosti, ne samo prema sadašnjosti, nego i prema budućnosti kada ova, u vremenu koje dolazi, postane sadašnjost. Pedeset
brojeva novina koje izlaze mjesečno, vrijedan
je jubilej sam po sebi. Nije lako u maloj sredini toliko dugo ustrajati, no još je teže opravdati postojanje. A to je moguće jedino ako novine ne služe vlasti i njihovoj promidžbi, nego
građanima, njihovom informiranju i njihovim
potrebama. Godinu dana (i nešto malo više),
otkako sam se u veljači 2018. priključio ekipi
ovih novina, pomno pratim sadržaj Belišćanskog lista. I u jednom se osobito divim glavnom uredniku: kako uspije zabilježiti tolike
događaje, zbivanja, aktivnosti…, taj bujni život
grada koji se mijenja i napreduje zavidnom brzinom. Toliko projekata, manjih i većih investicija, toliko zadivljujućih kulturnih i sportskih
priredbi, toliko priznanja (formalnih i neformalnih), toliko važnih ljudi koji dolaze u Belišće…, nije lako sažeti među novinske stranice. Kad sam se u veljači prošle godine, rekoh,
priključio novinarskoj ekipi Belišćanskog lista,
izlazili su na 24 stranice. Od tada, svaki broj
izlazi na 32. Izuzetak je bio samo prošlogodiš-

nji srpanj kada su izišli na 24 stranice. Ali, složit ćemo se: valjda ljeti i u Belišću ljudi (i novinari) odlaze na zasluženi godišnji odmor. No,
ipak, nije ni srpanj bio sezona „kiselih krastavaca”, jer da jest, tiskali bi dvobroj, spojili dva
mjeseca u jedan, kako to mnogi rade, i ne samo kad su novine u pitanju.
Ali, budimo pošteni: ove novine imaju i podosta sreće. Izlaze u sredini koja naprosto proizvodi događaje. I to na dnevnoj bazi, kao na
tvorničkoj beskonačnoj traci. Nije Belišće učmala sredina u kojoj je stalo vrijeme, zabačena
palanka zamrznuta u vremenu koju svi obilaze
u velikom luku, gradić u kojem se ništa ne događa i čiji stanovnici, kako bi rekao Đorđe Balašević “još troše kalendar iz 2009.’’. Jer, vrijeme ide tako sporo, da im dobro služi i deset
godina stari kalendar.

Sveprisutni gradonačelnik
Urednik ovih novina, dakle, nema muku kako
ispuniti stranice, ima slatku brigu kako za sve
događaje na njima pronaći mjesto. Ne mora
objavljivati fotografije preko cijele stranice, niti naslove štampati slovima veličine da se mogu čitati iz aviona. Ne mora na svakoj stranici
objaviti dvije-tri slike gradonačelnika, s nekakve nevažne sjednice, ili kakvog protokolarnog
događaja.
Dobro, nije da u ovim novinama nema slika
gradonačelnika. Ima ih, možda ponekad poneka nekima i zasmeta. Ali to nisu slike zbog
slika, nego zato što ga ima svuda: gradonačelnik radi, putuje, obilazi, otvara, susreće se s
građanima, dolaze mu važni ljudi, viđa ga se
i na mjestima na koja neki njegovi kolege ni
silom ne biste išli, jer se poput Paula Josepha
Goebbelsa hvataju za pištolj čim čuju za riječ
kultura. Ne događa se uvijek i ne svugdje, da
oni koji proizvode vijesti i oni kojih ih bilježe
i plasiraju u javnost, nađu ravnotežu. Ta vrsta
“održivog razvoja’’ (ako bismo to tako mogli
nazvati), u medijskom svijetu nije laka. Interesi jednih i drugih, ne samo što se često ne poklapaju, nego nerijetko znaju biti i oprečni. Pa
i žestoko suprotstavljeni. Nisam, priznajem, čitao svih 49 dosadašnjih brojeva (ovaj jubilarni,
50., čitat ću kad i svi ostali), nego samo desetak
posljednjih, pa ne znam je li taj političko-medijski jin i jang postojao i ranije.
Za vrijeme otkako čitam Belišćanski list (i pišem za njega), čini mi se da funkcionira jako
dobro. I zato neka ih i dalje prati: bar još 50
brojeva, do novog jubileja.
Drago Hedl
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