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Riječ urednika

Bogatstvo belišćanskih priča

D

ragi čitatelji i poštovani sugrađani, upravo proslavljamo
i obilježavamo još jedan, ovaj
put „okrugli”, rođendan našeg grada. Naš je grad 135 godina - mlad, jer te godine, kao
što znamo, u povijesnom i vremenskom smislu i nisu nešto veliko, pa mi nekako i ne ide
reći da je toliko – star. No, kako bilo, razdoblje je to u kojem se u našem gradu dogodilo toliko velikih i važnih promjena da nam
se čini kako je za njih bilo potrebno i znatno
više vremena, pa i jest moguće pomisliti da
je on znatno vremešniji. Ali nije, i to je njegova velika, prva i glavna posebnost, velika
i glavna priča. Glavna, jer sadržava mnogo
manjih, vrijednih i izvornih, dakle stvarnih.
Događale su se prije 135, 100, 70, 50 ili 40 godina, pa zajedno čine našu lijepu belišćansku
priču, koju sadašnje generacije nastavljaju,
dopunjuju, šire, upotpunjuju. Svatko na svoj
način, prema svojim, većim ili manjim mogućnostima, sposobnostima i znanjima, ali je
sigurno da uspjesi, rezultati i dobar materijal
za lijepe belišćanske priče, i ove rođendanske i one svakodnevne, može najbolje pripremiti timski rad, zajedništvo i dobre ekipe.
To je siguran recept, a da je dobar, pokazuje se redovito, osobito u prilikama kao što je
ova, krajem travnja i u dobrom dijelu svibnja, kada obilježavamo i službeni rođendan
našeg grada. I termin je dobro i za ovu sredinu vrlo realno izabran, 1. svibnja je i Međunarodni praznik rada i blagdan sv. Josipa
Radnika, kada je i crkveni god u Belišću.

Grad
Nova, lijepa, vrijedna i sadržajna priča o našem gradu i za naš grad upravo traje. Brojnim manifestacijama, susretima, predstavama, izložbama, natjecanjima slavimo 135.
rođendan grada. Počelo je, kao i inače unatrag dosta godina, jedinstvenom akcijom
“Volim Belišće, ali čisto” sredinom travnja.
Nakon toga gotovo svakodnevno se nešto
događa, iz bogatog i raznovrsnog programa
proslave koji je usvojilo i Gradsko vijeće. Samo da se zna, sadržaji traju do 19. svibnja,
bit će ukupno 55 različitih događaja, u kojima sudjeluju sve generacije naših sugrađana
– od vrtićke dobi do seniora, i to onih pravih,
najstarijih.
Tako je to kod nas, u ovim svečarskim prilikama. Tako i treba biti, jer u našem se gradu i
ima što obilježavati i slaviti. Ne samo prebogata industrijska tradicija i razvoj nego i stvaranje uvijek boljih uvjeta, rada i života u gradu. Za sve te lijepe priče pobrinuli su se oni
koji znaju, hoće i mogu, i danas i prije 10, 50
ili 100 godina. Zato i treba slaviti, prošlima
u čast i zahvalnost, a sadašnjima za podršku,
poticaj i ustrajnost u nastavljenim ili novim
projektima i razvojnom zamahu.

Da je naše Belišće, sve stvoreno i ostvareno
u njemu i oko njega, lijepa i privlačna priča
i za naše bliže i dalje susjede, najbolje potvrđuju sve izravnije i čvršće veze, suradnja i zajedništvo u međunarodnim projektima, koji donose izravne koristi zajednicama. Takve
veze, vrlo često šire se i na izravnu međusobnu suradnju u društvenim, kulturnim, stručnim, sportskim i svim drugim aktivnostima.
Lijepa potvrda tomu je i potpisivanje Povelje
o prijateljstvu i suradnji s Općinom Mojkovac iz Crne Gore, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a u nazočnosti brojnih visokih
dužnosnika, saborskih zastupnika i EU parlamentaraca iz Hrvatske te čelnih ljudi prijateljskih gradova iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske i Mađarske.

Tvornica
Uz brojne skupove, događaje i manifestacije
koje su lijepe, vrijedne i potrebne rođendanske čestitke i priče, ipak, složit ćemo se, najvažnije i najvrjednije su one razvojne. Upravo one na kojima je Belišće nastalo i postalo.
One industrijske, proizvodne, koje održavaju, ali koje i proširuju i jačaju industrijsku
snagu našeg grada, a time i perspektive za
sve građane, jer je, dakako, riječ i o novim
radnim mjestima.
Upravo uoči samog Dan grada na redovitoj
sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je prihvaćena inicijativa gradonačelnika i Savjeta
za gospodarski razvoj grada da se od tvrtke
DS Smith otkupi velika proizvodna hala u
kojoj je nekada bio i radio prvi stroj za proizvodnju papira u Belišću. Tu će biti smješten
novi stroj za proizvodnju higijenskog tissue
papira. Kupnjom zgrade, kako je rekao prvi čovjek našeg grada, učinit će se prvi korak
u realizaciji projekta na kojem ekspertni tim
u našem gradu radi već tri godine. Poseban
doprinos u izradi važnog dokumenta – studije isplativosti, dao je prof. Milorad Krgović,
predsjedik Savjeta za gospodarski razvoj grada i ugledni svjetski autoritet za proizvodnju
papira. Posla i obaveza oko realizacije projekta nove tvornice ima još puno, vrijednost
je veća od 30 mil. eura, a omogućit će zapošljavanje 70 radnika izravno i još toliko kroz
kooperaciju. Razumljivo je da se o detaljima
ne može, ali i ovo što je rečeno, jasan je znak
da se u našem gradu uspješno privodi kraju još jedna velika i lijepa belišćanska priča.

Priča
Ne znam, poštovani čitatelji, je li vama, a
meni jest, zapela za oko potpuno neobična,
rijetka ili, siguran sam, dosad na našim prostorima neviđena činjenica. Jeste li zapazili
tko je pokretač inicijative i kreator i realizator svih glavnih uvjeta, organizacijskih i materijalnih, za pokretanje i ostvarivanje ideje

nove tvornice, pa još tvornice papira u Belišću? To je naša lokalna zajednica, naš gradonačelnik, Gradsko vijeće, gradska uprava.
Sve je započelo u gradu ili od grada. Baš tu
i jest “kvaka”, jednaka čak i onoj najpoznatijoj, “22”. Jer tako izravan angažman lokalne zajednice i čelnih ljudi dosad sigurno nije ni planiran, a ne još i ostvaren u tolikoj
mjeri i vrijednosti nigdje u Hrvatskoj, a vjerojatno ni u susjedstvu. To se nigdje ne radi, jer, po definiciji, lokalne zajednice i velike i male, brigu brinu o svemu – od trave do
gradskih kuća, parkirališta, spomenika ili poslovnih prostora, ali o novoj tvornici, o novoj
proizvodnji, o novim radnim mjestima, e, toga nema nigdje (volio bih da me netko razuvjeri), osim ovdje! Kod nas! U Belišću! Našem gradu! Može li priča biti ljepša, vrjednija
ili važnija? Možda, ali teško.
Nama Belišćanima možda bi ta priča i trebala biti jasnija, jer znamo kako je naš grad i
nastao i postao to što jest, pa je i ovaj potez
gradske uprave i gradskih čelnika logičan slijed. Očito je, drže se one poznate - najviše
šanse u budućnosti ima onaj tko se najdalje
i najdublje sjeća prošlosti. Dodao bih, ne samo što se sjećaju i znaju nego i koriste znanja i iskustva baš ljudi koji su gradili i stvarali belišćansku industriju papira, u ne tako
davnom razdoblju, kada je bila ugledan i respektabilan europski gospodarski div i kada
je naš grad dobio poznati naziv – grad papira. I danas je, u drukčijim uvjetima, naš grad
poznat industrijski centar sa znatnom proizvodnjom papira, a uskoro, kada bude počela proizvodnja nove vrste tog traženog proizvoda, grad papira bit će ponovno sasvim
stvaran dio lijepe belišćanske, ovaj put industrijske priče

Bogatstvo
I za kraj, podsjetio bih na jednu briljantnu
minijaturu našeg poznatog, meni osobito
dragog, čarobnjaka riječi. O pričama on kaže:
- Bogatstvo neke zajednice, kao i bogatstvo
grada, najtačnije se mjeri i dade izmjeriti bogatstvom priča, legendi i mitova. Zato je, ne
zbog novca, New York danas najbogatiji grad
na svijetu. Priče se o svakom gradu najčešće
zaborave, ali ako ne, onda je to bogat grad!
I ja mislim tako. Pomogao mi je i u najkraćem rekao ono najvažnije. Zato redovito
nastojim zabilježiti, podsjetiti ili, kada treba, upozoriti na lijepe, velike ili male belišćanske priče. One su stvorile naš grad u
ovih kratkih 135 godina, a njih su stvorili ljudi koji znaju, žele, mogu. Tantum possumus
quantum scimus. To je osnova svih lijepih
belišćanskih priča, to je temelj stvarnog bogatstva našeg grada.
Mato Jerkić

3

travanj 2019.

Održana 21. radna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

Podrška i poticaj izgradnji
nove tvornice u Belišću

J

oš jedna radna, 21.
sjednica Gradskog
vijeća grada Belišća,
uoči središnje proslave Dana grada,
održana je u Velikoj vijećnici Gradske
uprave u petak, 26.
travnja. Dnevni red ovaj je put
sadržavao samo 12 raspravnih
tema od kojih su glavne, sadržajno vezane za samu proslavu
Dana grada, bile usvajanje Programa obilježavanja Dana grada
Belišća za 2019. godinu i Odluke o dodjeli javnih priznanja za
2019. godinu. Od iznimno velikog značaja za razvoj gospodarstva grada Belišća i njegovu
budućnost bilo je i usvajanje posljednje, 12. točke dnevnog reda
- Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupovini i stjecanju prava vlasništva na nekretnini kč.br. 358/25, k.o. Belišće od
tvrtke DS Smith Belišće Croatia
d.o.o.
Kako je podsjetio gradonačelnik Dinko Burić, radi se o kupnji
zgrade i parcele na kojoj je nekada bio smješten papirni stroj br.
1. gdje je 60-ih godina prošloga
stoljeća i započela proizvodnja
papira u Belišću. Nazvavši kupnju spomenute nekretnine prvim korakom ka konačnoj realizaciji projekta gradnje buduće
tvornice, o njoj je tijekom sjednice i u izjavi za medije gradonačelnik rekao:
- Zaključili smo sjednicu točkom
dnevnog reda koja je svima nama posebno važna i raduje me
što je jednoglasno prihvaćena.
Ulazimo u završnu fazu projekta na kojemu radimo više od tri
godine, a to je gradnja buduće tvornice higijenskog papira
na području Grada Belišća, kao
prve takve tvornice u Republici
Hrvatskoj. Radi se o tissue papiru, iz kojeg se rade finalni proizvodi – higijenski papir, salvete,
maramice itd. Vrlo smo blizu realizaciji tog projekta, a prvi korak je kupnja ove zgrade u kojoj bi trebao biti smješten novi
papirni stroj, dakle zgrade bivšeg papirnog stroja broj 1. Život izgleda vodi tako, s Božjom

Članovi Gradskog vijeća podržali su nove, vrijedne razvojne
projekte

pomoći, da se papirna industrija vrati u Belišće – s oprezom je
nagovijestio gradonačelnik. Još
je jednom izrazio veliku zahvalnost za iznimnu kooperativnost,
razumijevanje kao i spremnost
za pomoć u realizaciji ovog projekta upravi i vodstvu tvrtke DS
Smith Belišće te je naglasio kako o detaljima još ne može govoriti jer je na sastanku u Beču s
potencijalnim investitorima potpisan dokument o čuvanju tajnosti podataka.
- Smijem reći da se radi o projektu koji bi trebao omogućiti zapošljavanje 70-ak radnika
i vjerojatno bar još toliko kroz
kooperantske poslove. Projekt
je vrijedan više od 30 milijuna
eura, a ja se iskreno nadam da
s realizacijom započinjemo vrlo
brzo, u izjavi za medije zaključio je gradonačelnik Dinko Burić uz zahvalu svima koji su uložili velike napore u tri godine i
doprinijeli tome da se dođe do
tog stadija, odnosno do iskazivanja interesa od strane investitora i prepoznavanja potencijala
investiranja u našem gradu, koji
je oduvijek s pravom nosio naziv
grad papira. Posebno je naglasio
činjenicu da je svoj izniman doprinos u pripremi studije isplativosti ovog projekta, ali i na sastanku i prezentaciji u Beču, dao
prof. dr. Milorad Krgović, koji je
još jednom iskazao veliku ljubav
prema Belišću, u kojemu je pro-

veo najbolje godine u svom radnom vijeku.
Sukladno navedenim prijedlozima, obrazloženjima i aktima
koje je prihvatilo Gradsko vijeće, ovogodišnji dobitnici javnih priznanja Plaketa „Grb grada Belišća“ su: Dragutin Kohn,
Josip Vučetić, Kornelija Fešiš,
Ivana Belcar, Dragica Jančikić,
Hrvatsko planinarsko društvo
Belišće i Branko Uvodić.
Prema prijedlogu Odbora za
javna priznanja podržanom od
strane gradskih vijećnika, dobitnici Plakete „S. H. Gutmann“
su Ugostiteljski obrt „Kod Svrtana“ i obrtnik Marko Đidara.
Također jednoglasno, kao i prijašnje prijedloge, Gradsko je vijeće prihvatilo i prijedlog da javno priznanje Plaketu za životno
djelo „Zlatni list“ dobije Antun
Bučanac Tonika.
Vrijedno je istaknuti kako će
svečana sjednica Gradskog vijeća uoči Dana grada osim dodjele javnih priznanja biti okrunjena i potpisivanjem Povelje o
prijateljstvu između Grada Belišća i Općine Mojkovac iz Crne Gore, čime će, kako je rekao
gradonačelnik, grad Belišće dobiti još jednog prijatelja, odnosno još jednu sredinu s kojom
želi graditi prijateljske odnose u
svakom pogledu.
- 135. rođendan grada Belišća
zaista je značajna obljetnica. Raduje nas što su se brojne udruge

uključile u obilježavanje ove velike obljetnice našeg grada koje će potrajati sve do 19. svibnja
ove godine. Središnje događanje
je svečana sjednica i druženje s
građanima 30. travnja te dakako
- 1. svibnja Dan grada i crkveni
god svetog Josipa Radnika i Međunarodni praznik rada. Drago
mi je da su na sjednici prihvaćeni i Program obilježavanja Dana grada i prijedlozi Odbora za
javna priznanja te koristim priliku već sada čestitati dobitnicima tih priznanja - zadovoljno je
istaknuo gradonačelnik Dinko
Burić.
Inače, na sjednici nije bilo aktualnog sata, a na samom početku gradski vijećnici su od strane
Mandatne komisije primili na
znanje da je dosadašnji gradski
vijećnik HDZ-a Matko Jelkić iz
osobnih razloga podnio zahtjev
za stavljanje u mirovanje svog
mandata člana Gradskog vijeća
i ostavku na mjesto predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a kao i
člana Odbora za financije i proračun grada Belišća.
Njegov zamjenik i jedan od
tri gradska vijećnika iz redova
HDZ-a, sukladno odluci Gradskog odbora HDZ-a grada Belišća i uz podršku Gradskog vijeća, svečanim je polaganjem
prisege postao Dino Rupić iz
Belišća, neizabrani kandidat s
iste stranačke liste.
Teme sjednice bile su i prihvaćanje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice grada
Belišća za 2018. godinu, usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika
usluga i radova uređenja zelenih
i ostalih javnih površina tvrtke
Kombel d.o.o., usvajanje Odluke o subvencijama za označavanje pasa neoznačenih mikročipovima, uključivo i obvezno
cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2019. godinu na području
Grada Belišća i prihvaćanje Odluke o formiranju novih nerazvrstanih cesta u Belišću.
Dajana Petovari
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Svečana sjednica Gradskog vijeća prigodom Dana grada Belišća

Javna priznanja, čestitke i Povelja
o prijateljstvu Belišća i Mojkovca

S

večanom
sjednicom Gradskog vijeća, koju je pozdravnim riječima
otvorio predsjednik
Dario Fletko, u utorak, 30. travnja, u Centru za kulturu Sigmund Romberg započelo je
središnje obilježavanje Dana grada Belišća, a pjesmom su proslavu
uveličali članovi Crkvenog pjevačkog društva Mir i zbor belišćanske
osnovne škole pod ravnanjem maestra Želimira Sušića te crnogorski
guslar Radovan Rosić. Uoči početka sjednice prigodom 135. rođendana grada Belišća, gradonačelnik
Dinko Burić je u izjavi za medije
poručio kako je ovo iznimno značajan dan za gradić poput Belišća,
koji nema dugu povijest, ali koji
oduvijek ima svoje posebnosti –
od samih početaka je industrijski
grad, koji je unatoč svim problemima zadržao taj štih. Tu je i još
jedno veliko bogatstvo koje gradonačelnik ističe - brojnost kultura i
nacija koje i dandanas žive u Belišću, gotovo kao u samim početcima, kada su u Belišću bile 22 nacionalne zajednice.
Ovogodišnja svečanost obilježavanja Dana grada Belišća na sjednici je upotpunjena i potpisivanjem
Povelje o prijateljstvu s Općinom
Mojkovac iz Crne Gore, s kojom
cijeli niz godina Belišće njeguje
iznimno dobre odnose, a sada je to
prijateljstvo i službeno okrunjeno
dokumentom koji su potpisali belišćanski gradonačelnik Dinko Burić
i gradonačelnik Općine Mojkovac
Ranko Mišnić.
- Ovaj čin nije samo kruna višegodišnje suradnje i iz nje izraslog poštovanja i prijateljstva već i zalog i
poruka i onima koji dolaze iza nas
da je važno širiti dobro, slati poruke dobra i u dobru odgajati vlastitu
djecu kako bi i ona tako odgajala
one koji će doći iza njih - naglasio
je u svom govoru gradonačelnik
Burić dodavši kako poruka koja
se potpisivanjem ove Povelje šalje
nije važna samo za Belišće i Mojkovac, ona je važna i za cijelu Hrvatsku i cijelu Crnu Goru, ona je
važna i za hrvatski i crnogorski narod.
- Ona je važna poruka i svim ostalima narodima, svim ljudima koji

Na svečanoj sjednici bili su brojni ugledni uzvanici, gosti i prijatelji
grada Belišća
zavrjeđuju biti nazivani ljudima, da
su u srcima Belišća i Belišćana uvijek na poseban način dobro došli istaknuo je belišćanski gradonačelnik, ne zaboravljajući još jednom
zahvaliti profesoru Miloradu Krgoviću na svemu dosad učinjenom
“za njegovo i naše Belišće, kao i za
ljubav koju je u svome srcu sačuvao i za svoj Mojkovac iz kojeg je
davno otišao, ali ga nikad nije zaboravio.”
Ranko Mišnić, gradonačelnik Općine Mojkovac, složio se s riječima
gradonačelnika Belišća, dodavši
kako je do suradnje došlo zahvaljujući gradonačelniku Buriću i profesoru Krgoviću, koji je velik dio
radnog vijeka proveo u Belišću, a
inače je rodom iz Mojkovca.
- Kao gradonačelnik, ja u stvaranju

ovih prijateljskih veza sudjelujem
posljednjih godinu i pol i veliko mi
je zadovoljstvo potpisati povelju o
bratimljenju naša dva grada. Želja
nam je zajednički stvoriti uvjete za
bolji život svih građana i Belišća i
Mojkovca, kako bismo primjerom
pokazali kako se malim koracima
malih sredina mogu napraviti velike stvari i velika djela - rekao je
gradonačelnik Mojkovca.
Nakon govora gradonačelnika Belišća Dinka Burića, prigodnim riječima su se obratili, u ime nazočnih prijateljskih i susjednih općina
i gradova iz Republike Hrvatske zamjenik gradonačelnika Benkovca Tomislav Klarica, u ime prijateljskih i partnerskih gradova iz
susjednih zemalja – savjetnik gradonačelnika prijateljske Opći-

U obraćanju sudionicima svečane sjednice, gradonačelnik Dinko
Burić uputio im je brojne sadržajne, emotivne i motivirajuće
poruke

ne Radoviš iz Republike Sjeverne
Makedonije Lazar Gazepov, zastupnici u Hrvatskom saboru Vlatko
Kopić, Stjepan Čuraj i Veljko Kajtazi, zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, izaslanik
predsjednika Vlade RH i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović, izaslanik
predsjednice Republike Hrvatske
i zastupnik u Hrvatskom saboru
Domagoj Mikulić te izaslanik veleposlanika Crne Gore u Republici Hrvatskoj, savjetnik i otpravnik
poslova Milovan Lučić. Svi su oni
o Belišću imali samo riječi hvale,
uz želju da se dobra suradnja nastavi i u budućnosti. Treba spomenuti da su među uzvanicima bili
gradonačelnici, načelnici, njihovi
zamjenici i predstavnici prijateljskih gradova i općina iz Crne Gore,
Republike Sjeverne Makedonije,
Srbije, Mađarske i Hrvatske, vijećnici Gradskog vijeća grada Belišća,
predstavnici Vijeća crnogorske,
makedonske i romske nacionalne
manjine Osječko-baranjske županije, članovi Savjeta za gospodarski
razvoj grada Belišća na čelu s prof.
Miloradom Krgovićem i Ivanom
Vrdoljakom, bivši gradonačelnici
Belišća Željko Klanjšček i Zvonko
Borić, načelnik Policijske uprave
osječko-baranjske Ladislav Bece,
načelnik Policijske postaje Belišće
Vlado Krznarić, predstavnici javne
uprave, gospodarskog, političkog,
vjerskog i svekolikog društvenog
života te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih belišćanskih udruga. Uslijedila
je potom dodjela javnih priznanja,
koju su ovogodišnjim laureatima
uručili gradonačelnik Dinko Burić i predsjednik Gradskog vijeća
grada Belišća Dario Fletko. U ime
svih ovogodišnjih dobitnika društvenih priznanja grada Belišća zahvalio je Dragutin Kohn. Nakon
svečane sjednice, proslava Dana
grada Belišća nastavljena je na desnoj obali Drave kod pijeska zajedničkim ručkom s građanima, uz
besplatnog pečenog vola i grah u
600-litarskom kotliću. Za glazbeni
dio zajedničke proslave pobrinuli
su se Stjepan Jeršek Štef i Tamburaški sastav Džentlmeni.
Monika Đogaš
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DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA BELIŠĆA
ZA 2019. GODINU

Dragutin Kohn dobitnik je javnog priznanja Plaketa ”Grb grada
Belišća”

DRAGUTIN KOHN
l dobitnik je javnog priznanja Plaketa ”Grb grada Belišća” za
izuzetna ostvarenja i doprinos u uspostavi bliske suradnje i prijateljstva Židovske općine Osijek i Grada Belišća
Dragutin Kohn rođen je 21. prosinca 1940. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu. Oženjen je i otac je dvoje djece: sina Roberta i
kćeri Kristine. Nakon Domovinskog rata aktivno se uključuje u rad Židovske
općine Osijek. Trenutačno je na funkciji člana Upravnog odbora, a od 2005.
godine obnaša dužnost tajnika Židovske općine, koja ima oko 150 članova.
Dragutin Kohn ima nemjerljivo veliku ulogu osobe koja svojom neposrednošću, otvorenošću, toplinom i iskrenošću gradi mostove suradnje i prijateljstva, što se posebno ističe u organizaciji proslave Hanuke. Uz pripadnike židovske zajednice iz naše okolice, ovaj najradosniji židovski blagdan
u Belišću svake godine slave i mnogi gosti iz židovskih općina iz zemalja
u okruženju i svjedoče našem prijateljstvu. Pripadnici židovske zajednice,
židovskog naroda, u našem su Belišću ostavili nemjerljiv trag, jer su sami
korijeni nastanka Belišća vezani uz obitelj Gutmann, koja je utemljila industriju i naselje. Upravo na inicijativu gospodina Kohna, Grad Belišće i Židovska općina Osijek provode prvi put ove godine terensku nastavu i odlazak
u Auschwitz u Poljsku za učenike osmih razreda OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, koji pokažu izvrsnost iz područja povijesti. Dodjelom priznanja Grada
Belišća želimo istaknuti nemjerljiv doprinos i inicijativu gospodina Kohna
da se zajedničkim nastojanjima, u međusobnom poštovanju i razumijevanju, izgrađuju dobri međusobni odnosi Grada Belišća i židovske zajednice.

Ivana Belcar dobitnica je javnog priznanja Plaketa ”Grb grada
Belišća”

JOSIP VUČETIĆ
l dobitnik je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i
doprinos u razvoju turističko-kulturnog života grada Belišća
Josip Vučetić rođen je 17. ožujka 1959. u ličkom mjestu Brinje. Iste godine doseljava u Bistrince, gdje i danas živi sa suprugom Ljubicom i otac je
troje djece. Godine 1977. završava Srednju ugostiteljsku školu u Osijeku i
zapošljava se u Društvenoj prehrani Kombinata Belišća. Uz rad, upisuje i
završava Višu ugostiteljsku školu i stječe zvanje kuhar specijalist. Dragovoljac je Domovinskog rata od 1991. godine, u kojemu sudjeluje do demobilizacije 1995. godine, a nakon toga, kao ratni invalid, odlazi u mirovinu. Aktivni je član brojnih udruga, kao što su UHDDR, Zavičajna udruga
Ličana ”Vila Velebita” i Kotličari Belišće, gdje obnaša funkciju predsjednika. Zajedno s udrugom Kotličari Belišće organizirao je škole kuhanja za
udruge, učenike i građane s područja grada Belišća, Osijeka i Donjeg Miholjca. Svoje kulinarsko umijeće Josip je uobličio u četiri knjižice recepata,
za kuhanje slavonskih i baranjskih jela iz kotlića.

IVANA BELCAR
l dobitnica je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i
doprinos u volonterskom radu s djecom i za djecu
Ivana Belcar rođena je 16. studenog 1979.. Osnovnu školu završila je u Belišću, a jezičnu gimnaziju u Valpovu. Od djetinjstva je društveno aktivna,
a dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici i ljubav prema djeci spojila je u svoj
životni poziv te je završila Predškolski odgoj na Učiteljskom fakultetu u
Osijeku i danas radi kao odgojiteljica u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće.
Dugi niz godina uključena je u rad Društva „Naša djeca“, a od 2008. godine obnaša dužnost predsjednice Društva, kojemu je bila na čelu idućih 10
godina. Za vrijeme njezina predsjedničkog mandata Grad Belišće dobio
je prestižnu titulu ”Grad prijatelj djece”. Ivana Belcar dugogodišnja je članica Amaterskog kazališta Belišće, gdje djeluje kao vokalna solistica. Bila
je članica brojnih pjevačkih zborova, dosljedna je i predana u volonterskom radu, puna entuzijazma, pozitivnog duha i vedrine.

Dobitnik javnog priznanja Plaketa ”Grb grada Belišća” je i Josip
Vučetić
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BRANKO UVODIĆ
l dobitnik je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i doprinos

na području očuvanja kulturne baštine i promocije grada Belišća
Branko Uvodić, svima poznati televizijski djelatnik, čovjek je čiji je život obilježila
ljubav prema narodnoj baštini – glazbi i običajima, čovjek u kojemu naš grad ima
velikog prijatelja. Branko Uvodić rođen je 25. travnja 1954. u Osijeku. Djelatnik je
nacionalne televizijske kuće od 1974. godine. Prošao je razvojni put od najavljivača, spikera, urednika, direktora marketinga pa sve do pomoćnika glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije. Tijekom Domovinskog rata radio je u ratnoj redakciji
”Za slobodu” od njezinog početka. Posljednjih 25 godina posvetio se njegovanju
hrvatske tradicijske kulture, kako kroz serijal ”Lijepom našom” tako i kroz uredništvo i voditeljstvo brojnih festivala i smotri folklora. Belišćani su ugostili omiljenu
glazbenu emisiju „Lijepom našom” dva puta, 2013. i 2017. godine, i u tim je prigodama Branko Uvodić kao urednik i voditelj promovirao Belišće, našu tradiciju,
glazbu, gastronomiju i naše gospodarske potencijale diljem domovine, ali i izvan
nacionalnih okvira. Od samoga začetka, od 2013. godine, sudjeluje u organizaciji,
promociji i vođenju naše kulturno-turističke i gospodarske manifestacije ”Belišćanska zlatna jesen” te tradicionalnom ”Božićnom koncertu” u župnoj crkvi u Belišću.
Od 2014. godine ima važnu ulogu voditelja na Belišćanskom dječjem festivalu ”Vedrofon”, koji okuplja zborove djece i mladih iz cijele Hrvatske.

Za HPD Belišće javno priznanje Plaketa ”Grb grada Belišća” primio
je predsjednik Goran Maričić
uspješnim suradnjama s predškolskim i školskim ustanovama, suradnjom s
izviđačkom organizacijom, objavljivanjem reportaža s izleta i planinarenja u
medijima, izložbama fotografija, uključivanjima u humanitarne akcije, organiziranjem memorijalnih pohoda u čast hrvatskih branitelja, sudjelovanjem
na raznim hodočasničkim putovima, HPD ”Belišće” uspjelo je okupiti članove
svih uzrasta i dobi te brojne druge aktiviste. Svojom aktivnošću HPD ”Belišće”
daje neizmjeran doprinos u promicanju zdravog načina života, u edukaciji i
ljubavi prema prirodi, stjecanju novih prijateljstava u zemlji i inozemstvu, a time iznimno doprinosi promociji grada Belišća.

Javno priznanje Plaketa ”Grb grada Belišća” dobila je i Dragica
Jančikić

DRAGICA JANČIKIĆ
l dobitnica je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i doprinos u volonterskom radu s djecom i za djecu
Dragica Jančikić rođ. Šimić rođena je 28. listopada 1957. u Belišću, gdje je završila Osnovnu školu, a potom Srednju školu „Ruđer Bošković“ u Osijeku te Pedagošku akademiju – studij predškolskog odgoja u Osijeku. Gotovo cijeli radni vijek provela je u Dječjem vrtiću „Maslačak“ kao odgojiteljica predškolske
djece, a u razdoblju od 2000. do 2010. godine obnašala je dužnost ravnateljice Ustanove. Dragica Jančikić, uz doprinos u kvalitetnom odgoju i obrazovanju mnogih generacija, osobito se istaknula u aktivnostima za dobrobit djece
u izvaninstitucionalnom okružju. Aktivna je u brojnim udrugama u području
sporta, zdravstva i socijalne skrbi. Iznad svega, gospođa Jančikić izuzetno voli
ono što radi te svoje iskustvo nesebično prenosi na djecu, koju ustrajno i kvalitetno priprema za život.

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO
”BELIŠĆE”
l dobitnik je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i doprinos u razvoju sportsko-rekreacijskog i turističkog života grada Belišća
HPD ”Belišće” osnovan je 29. siječnja 1994. U 25-godišnjem djelovanju kroz
društvo su prošla 573 člana, ponajviše s područja Belišća, Valpova i prigradskih naselja, ali i iz drugih sredina: Osijeka, Đurđenovca, Donjeg Miholjca,
Zagreba te iz Bosne i Hercegovine. Provođenjem raznih aktivnosti: organizacijama mnogobrojnih izleta i planinarskih uspona u zemlji i inozemstvu,

Kornelija Fešiš, dobitnica javnog priznanja Plaketa ”Grb grada
Belišća”

KORNELIJA FEŠIŠ
l dobitnica je Plakete ”Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i
doprinos u razvoju kulturnog života grada Belišća
Kornelija Fešiš rođena je 21. rujna 1952. u Bizovcu. Radila je kao nastavnica matematike i fizike u osnovnim i srednjim školama u Valpovu, Belišću,
Požegi i Čađavici te kao programer u Belišću d.d. Sada kao umirovljenica živi u Belišću. Već kao učenica u osnovnoj školi počinje pisati poeziju
i prozu. Članica je udruge „Vers“ od samog osnutka 2004. godine, a voditeljica udruge više od 10 godina. Izdala je jednu vlastitu zbirku poezije „Korak po korak“, a inicirala je i ostvarila mnogo značajnih projekata u
području kulture, kao što je nagrađeni projekt Smotra mladenačke poezije. Autorica je i voditeljica projekta „Večer poezije pod zvijezdama“, tradicionalnog susreta pjesnika Slavonije i Baranje, koji se održava punih 13
godina. Surađuje s mnogim pjesničkim udrugama diljem Slavonije, umirovljeničkim udrugama, Turističkom zajednicom grada te brojnim ustanovama. Svojom aktivnošću Kornelija Fešiš dala je nepobitni doprinos u
širenju pismenosti, lijepe riječi i kreativnosti na području grada Belišća,
Slavonije i Baranje.
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Marko Đidara, obrtnik nastanjen u Osijeku, otac je petero djece. Zanat
je izučio kod poznatog osječkog postolara, majstora Kiša. Kao naučnik,
zadržao se u Osijeku 12 godina te se nakon toga osamostaljuje i započinje s vlastitom obućarskom radnjom u Belišću. Glavna djelatnost kojom
se obrtnik Marko Đidara bavi u svojoj Obućarskoj radnji ”Maestro” prvenstveno je popravak obuće, remenja i slične galanterije od kože te izrada
ključeva. U Belišću je započeo djelatnost 16. lipnja 1984. i na usluzi je našim građanima od ponedjeljka do petka, svaki tjedan, sve do danas. Dugogodišnjim radom u Belišću stekao je brojne prijatelje i znance. Obuća
popravljena kod „Maestra“, garancija je sigurnog hoda. Sa svojih 68 godina, Marko Đidara ima 47 godina radnog staža, a od toga 35 godina provedenih na radu u Belišću čime je postao nezaobilazan i važan čimbenik
sveukupnog gospodarskog života Grada Belišća.

Ivan Svrtan, vlasnik poznatog ugostiteljskog objekta “Kod Svrtana”,
dobitnik je Plakete ”S. H. Gutmann”

UGOSTITELJSKI OBRT ”KOD SVRTANA”
l dobitnik je Plakete ”S. H. Gutmann” za izuzetna ostvarenja i doprinos u razvoju mikropoduzetništva u gospodarskom životu grada
Belišća
Štefica i Ivan Svrtan, izgradnjom obiteljske kuće u Kitišancima, otvaraju
ugostiteljski obrt 1974. godine. Roditelji su troje djece, kćeri Brinite i Anite
te sina Ivana. Obitelj Svrtan jedna je od inicijatora izgradnje crkve u mjestu i snosi zasigurno najveći organizacijski obol izgradnje, koja je okončana 1994. godine, a dali su svoj doprinos i prilikom osnivanja i djelovanja Nogometnog kluba ”Kitišanci”. Godine 1999. dolazi do tragične smrti
Ivana Svrtana te ugostiteljski obrt od 2000. godine vodi sin Ivan, koji je
oženjen i otac je kćeri i sina. Obrt Ivana Svrtana danas zapošljava osam
djelatnika i uz sve izazove, nastavlja obiteljsku tradiciju koja je prepoznata po kvaliteti i tradiciji domaće kuhinje s ovog područja, na zadovoljstvo
svih gostiju. Zasigurno da ne postoji na našem području osoba koja nije
čula za ovaj ugostiteljski obrt, a prezime Svrtan gotovo da je postalo sinonim za poznatu pečenu janjetinu i onaj tko ju jednom kuša, zasigurno
će se vratiti ponovno.

Plaketu ”S. H. Gutmann” dobio je i obrtnik Marko Đidara

MARKO ĐIDARA
l dobitnik je Plakete ”S. H. Gutmann” za izuzetna ostvarenja i doprinos u razvoju mikropoduzetništva u gospodarskom životu grada
Belišća

Antun Bučanac Tonika dobitnik je Plakete za životno djelo ”Zlatni
list”, a priznanje je, u njegovo ime, preuzela kćerka Ana Bučanac
Marković

ANTUN BUČANAC TONIKA
l dobitnik je Plakete za životno djelo ”Zlatni list” za cjelokupni stvaralački put i izuzetna ostvarenja u području prosvjete i kulture te doprinos sveukupnom društvenom životu grada Belišća
Antun Bučanac Tonika svoje stvaralačko djelovanje započinje 1960. godine pjevajući i svirajući u zabavnom orkestru Amaterskog kazališta Belišće. Ubrzo preuzima vrlo uspješno rukovođenje orkestrom koji vodi pune 22 godine, uvježbavajući istovremeno i soliste. Započinje skladateljski
rad, a 1967. godine prvi put izvodi vlastite skladbe, sklada za predstave,
brojne manifestacije i za potrebe nastave kojoj je bio vrlo predan i temeljit. U Amaterskom kazalištu 1972. godine organizira prvi belišćanski dječji festival ”Djeca Belišća pjevaju”, izvodeći 23 vlastite skladbe na stihove
poznatih pjesnika. Godine 1982. počinje djelovati samostalno. Vlastitim
skladbama za djecu obilježava značajne obljetnice Belišća: 1984. godine
obilježavanje 100 godina Kombinata i mjesta Belišća te 1986. godine obilježavanje 100 godina Škole u Belišću. Tijekom ratnog razdoblja, 1991. godine sklada pjesmu ”Osijek nikada neće biti – Ocek” objavljenu na kaseti
”Moj Osijek se ne da”, a iste godine nastaje i ”Himna 107. brigade” i koračnica ”107.” koje su bile iznimno prihvaćene. U idućih 20-ak godina Tonika
je organizator brojnih nastupa dječjih zborova, na kojima se broj djece zasigurno mjeri u tisućama. Antun Bučanac Tonika utkao je cijelog sebe u
glazbeni i dječji život Belišća, o kojemu govori čak 26 skladbi, gdje je osim
skladateljskog i glazbenog rada s djecom, ostavio neizbrisiv trag i kao pedagog, omiljeni učitelj brojnih generacija učenika, koji ga se rado sjećaju
i spominju s neizmjernom naklonošću, ljubavlju i nostalgijom. Dodjelom
priznanja odajemo iskrenu zahvalnost i poštovanje na dubokom tragu
koji je ostavio na polju glazbenog stvaralaštva kao i u srcu svakog Belišćanina i Belišćanke, posebno djece i mladih, kojima je svojom pjesmom, a
nadasve primjerom, usadio ljubav prema svome zavičaju.
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2.

1.

B

lagdan Uskrsa najveći i najznačajniji kršćanski blagdan, kao i u cijeloj
Hrvatskoj, svečano je i dostojanstveno proslavljen svetim misnim slavljima u našem gradu i
prigradskim naseljima, kao i u
zajedničkom i kvalitetno provedenom vremenu u druženju s
članovima naših obitelji, kumovima, prijateljima i rodbinom.
U posljednjem, Velikom tjednu
pred blagdan Uskrsa na Veliki
četvrtak (18. travnja) započelo
je Vazmeno trodnevlje tijekom
kojeg su, tradicionalno, uz veliki broj naših župljana, sugrađana i vjernika, održana prigodna
bogoslužja i obredi u župnoj crkvi sv. Josipa Radnika u Belišću.
Kako je to s godinama postao
lijep i uvriježen običaj i tradicija, uz svoje sugrađane i crkvu kao instituciju, i Grad Belišće, Turistička zajednica grada
Belišća kao i druge kulturne i
obrazovne ustanove, institucije i udruge našeg grada također
su, ove godine, a svaka na svoj
način, dale svoj kvalitetan i vrijedan doprinos u obilježavanju
ovog blagdana.

Sajam
Tako je otvorenjem belišćanskog Uskrsnog sajma u četvrtak, 18. travnja, na šetnici S. H.
Gutmanna u Belišću započela sada već tradicionalna, poznata i sadržajna manifestacija
“Uskrs u Belišću”. Uskrsnu manifestaciju i ovoga su puta organizirali Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća, uz
suorganizatore Centar za kulturu Sigmund Romberg Belišće,
Društvo “Naša djeca” Belišće
i Maticu umirovljenika grada

Blagdan Uskrsa svečano i prigodno proslavile brojne in
gradu

Raznovrsno, sadržajno
ovogodišnjem “Uskrs

Belišća. Tom prigodom prisutnim se izlagačima i posjetiteljima obratila voditeljica ureda
Turističke zajednice grada Belišća Janja Čeliković. Ove godine
Uskrsni je sajam obogatilo 15ak izlagača sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Uskrsni
sajam otvorio je zamjenik gradonačelnika grada Belišća Domagoj Varžić.

Veliko gnijezdo
Osim gospodarskog sajma, na
kojemu su posjetitelji mogli razgledati izložene proizvode i
pronaći nešto za sebe, posebno
lijepu sunčanu subotu 20. travnja tradicionalno je upotpunila
prigodna, poznata i s posebnim
veseljem od djece dočekana
manifestacija “Gnijezdo s 1000
pisanica”. Na samom početku
naši najmlađi sugrađani imali su prilike uživati u interesantnom mađioničarskom “Zeko
Peko Showu” Vile Magic iz Đakova, a isto tako i dobiti balone u različitim oblicima i prema
želji, a koje je za njih pripremio
gost mađioničar. Prema tradiciji, u Parku hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata postavljeno je veliko uskrsno gnijezdo,
unutar kojeg se krilo tisuću pisanica. Gnijezdo su okružila
i trenutak njegova otkrivanja
nestrpljivo i radosno iščekiva-

la mnogobrojna djeca svih dobi.
Zamjenik gradonačelnika grada
Belišća Domagoj Varžić i voditeljica ureda Turističke zajednice Janja Čeliković, zajedno su
s uskrsnim zečevima otkrili veliko gnijezdo s 1000 pisanica,
a djeca su se s posebnim veseljem upustila u potragu za jajima, osobito za onih 10 posebno
označenih, čije je nalaženje nekim sretnim nalaznicima i ovaj
put donijelo i prigodne nagrade. Djecu i sve prisutne u centru grada naročito je razveselio
dolazak “Motozečeva”, članova Motokluba “2 grada”, koji su
u Parku hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata, i ove godine, darivali djecu uskrsnim poklon-paketićima.

Radionice
Osim crkvene proslave blagdana Uskrsa te manifestacije
“Uskrs u Belišću”, u obilježavanje Uskrsa i ove se godine,
a tragom prijašnjih, uključila i
Gradska knjižnica i čitaonica
Belišće, i to prigodnom kreativnom radionicom za djecu. Ove
su godine belišćanske knjižničarke odlučile organizirati čak
nekoliko uskrsnih radionica, a
prva je održana u četvrtak, 11.
travnja, u samoj knjižnici. Na
ovogodišnjoj desetoj kreativnoj radionici, u organizaciji be-

lišćanske knjižnice sudjelovalo
je dvanaestero osnovnoškolaca, kojima je knjižničarka Jasna
Andrišić pokazala kako ukrasiti
drvenog zeca.
Zahvaljujući suradnji između
Gradske knjižnice i čitaonice
Belišće i OŠ Ivana Kukuljevića,
koja se odvija tijekom cijele godine, i to na puno različitih načina, knjižničarka Jasna Andrišić odazvala se na poziv dvaju
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3.

4.

nstitucije, udruge i ustanove u našem

o i kreativno na
su u Belišću”

5.

Bel-Arta Suzana Lešnjaković,
Jadranka Berak, Marija Šimić
i Tin Lacković u utorak, 16.
travnja, u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće održali su likovnu radionicu za polaznike kraćeg program predškole skupine
“Leptirići”. Ovom slikarskom
radionicom nastavila se dobra i
nadasve kreativna suradnja vrtića Maslačak i belišćanskih slikara. Djeca su ovaj put kao slikarsku tehniku odabrala drvene
bojice i uljni pastel, a za temu
Uskrs, odnosno pisanice i zečiće.

Međunarodna
suradnja

6.
učiteljica razredne nastave i u
utorak, 16. travnja, došla u školu i održala dvije uskrsne radionice u njihovim razredima. Prva
radionica održana je u 3. c kod
učiteljice Dajne Đermeštar, a
druga u 3.d razredu kod učiteljice Anite Korov.
I članovi belišćanske Likovne udruge Bel-Art održali su
prigodnu radionicu u povodu uskrsnih blagdana. Članovi

Još jedna uskrsna kreativna radionica naših knjižničarki održana je i u susjednoj i prijateljskoj Mađarskoj, a posebno
joj na važnosti pridaje to što je
međunarodna. Naime, radionica je rezultat suradnje Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
i osnovne škole iz mađarskog
mjesta Salanta koja traje još od
2016. godine.
Na poziv učiteljice Eve Bedić,
koja je sada i ravnateljica škole, u srijedu, 17. travnja, priređen je drugi posjet belišćanskih
knjižničarki, koje su povele sa
sobom osam učenika šestog razreda u Mađarsku. U školskoj

knjižnici održale su uskrsnu
kreativnu radionicu na kojoj su
djeca izrađivala uskrsne čestitke i ukrašavala pisanice trodimenzionalnom salvetnom tehnikom. Nakon radionice bilo je
vremena i za sportsko druženje

pa su učenici zajednički odigrali nekoliko utakmica. Čitav ovaj
posjet pokazao je kako je važno
organizirati takve susrete jer su
se razvila i neka nova prijateljstva te naučila i pokoja mađarska i hrvatska riječ.

1. Uskrsni sajam otvorio je zamjenik gradonačelnika grada Belišća
Domagoj Varžić
2. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić i voditeljica ureda
Turističke zajednice Janja Čeliković zajedno su s uskrsnim zečevima
otkrili veliko gnijezdo s 1000 pisanica
3. Naši najmlađi sugrađani posebno su uživali u mađioničarskim
vještinama gosta iz Đakova
4. Još jedna uskrsna kreativna radionica naših knjižničarki održana
je u susjednoj Mađarskoj, u mjestu Salanta
5. Članovi belišćanske Likovne udruge Bel-Art održali su, za
najmlađe sugrađane, radionicu u povodu uskrsnih blagdana u
Dječjem vrtiću Maslačak
6. Zanimljivo i neizvjesno bilo je traženje posebno označenih jaja,
koja su donosila nagrade
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Tradicionalna, dostojanstvena i sadrž
našemu

Impresivan plesni i
sastava Sare R

Nastup atraktivnog romskog sastava Sare Roma s užitkom je pratio
velik broj Belišćana i gostiju

Specifičan romski melos s izrazito mnogo modernog ritma, izuzetan
i efektan nastup pjevača Ištvana Kvika i pjevačice Alione Andreevne
Alione

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi rekao je kako su gradonačelnik
i grad Belišće jako zadužili romsku zajednicu nizom vrijednih
aktivnosti među kojima je i proslava Svjetskog dana Roma

I

zvrsne obrade najpoznatijih romskih pjesama u
koncertnoj izvedbi renomiranog i svjetski poznatog glazbenog i plesnog
romskog sastava Sare
Roma iz Litve obilježile su i
kulturno i sadržajno obogatile
večernje sate Belišćana i svih
koji su u utorak, 9. travnja, bili
u nastavno-sportskoj dvorani
u Belišću, a u povodu tradicionalne belišćanske proslave
Svjetskog dana Roma.
Specifičan romski melos s izrazito mnogo modernog ritma,
izuzetan i efektan nastup pjevača Ištvana Kvika i pjevačice
Alione Andreevne Alione, popraćen scenskim prikazima na
videozidu i odlično usklađenim i uvježbanim, senzualnim,
vatrenim plesnim pokretima i
koregrafijama četiriju atraktivnih plesačica, koje su mamile poglede, obučene u impresivne i blještave plesne haljine,
razgalili su i oduševili Belišćane i goste, u gotovo dupkom
punoj sportskoj dvorani.
Inače, romski sastav Sare Roma čini jedanaest mladih i
kreativnih ljudi koji njeguju
kulturni identitet romskog naroda i aktivno sudjeluju u kulturnom životu Litve. Pokazuju predanost tradicionalnim
vrijednostima, a, prije svega,
posvećuju veliku pozornost
obrazovnim projektima te su
aktivni sudionici društvenih
projekata. Njihovi su rad i talent prepoznati i okrunjeni
brojnim priznanjima od strane profesionalaca na međunarodnim romskim natjecanjima
diljem svijeta. Ovaj priznati svjetski romski glazbenoumjetnički sastav prvi je put u
Hrvatskoj nastupio na središnjoj svečanosti proslave Svjetskog dana Roma u Hrvatskom
narodnom kazalištu u Zagrebu, dan prije, i to baš na Svjetski dan Roma, koji se diljem
svijeta tradicionalno obilježava 8. travnja. Iz Hrvatskog narodnog kazališta i ovaj su put
odaslane ključne poruke: bo-

lje obrazovanje romske djece,
integracija i očuvanje romske
kulture.

Priznanje
gradonačelniku
U Zagrebu je na središnjoj svečanosti sudjelovala i belišćanska
delegacija, na čelu sa gradonačelnikom Dinkom Burićem, a
našem gradonačelniku je, kao
i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, tom prigodom dodijeljeno i uručeno najveće priznanje romske zajednice
– Godišnja nagrada Saveza Roma “Kali Sara”.
Samo dan nakon središnje proslave Svjetskog dana Roma u
Zagrebu, Belišće je bio drugi
grad u Hrvatskoj koji je, također, u povodu proslave Svjetskog dana Roma, bio domaćin
ove izuzetne glazbene i plesne
skupine romskih umjetnika.
Belišćanskom spektakularnom
koncertu Sare Roma nazočili su gosti - saborski zastupnik
Veljko Kajtazi, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović, predsjednica krovne udruge Saveza Roma
“Kali Sara” Suzana Krčmar,
uz domaćine – gradonačelnika grada Belišća Dinka Burića,
zamjenike gradonačelnika Ljerku Vučković i Domagoja Varžića, predsjednika Gradskog vijeća Daria Fletka, predsjednika
Vijeća romske nacionalne manjine OBŽ-a Branka Petrovića,
predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća
Marija Baloga i ostale građane i
predstavnike javne uprave, gospodarskog, vjerskog, političkog,
kulturnog i svekolikog društvenog života. Program je započeo
nakon himni hrvatskog i romskog naroda – Lijepa naša i Đelem đelem, koje je interpretirala
Valentina Pavlović. Moderator
večernjeg koncerta bio je Željko
Lončarić Žec. Okupljenima su
se, uoči početka koncerta, prigodnim govorom, uz čestitke u
povodu Svjetskog dana Roma,
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žajna proslava Svjetskog dana Roma u
u gradu

i glazbeni spektakl
Roma u Belišću
obratili i gradonačelnik Dinko
Burić, zamjenik župana Goran
Ivanović i saborski zastupnik
Veljko Kajtazi.
Gradonačelnik je pozdravio prisutne i poželio im dobrodošlicu. Podsjetio je kako je grad
Belišće mala sredina nagrađena neizmjernim bogatstvom i
vrijednošću. U Belišću žive ljudi - pripadnici 22 narodnosne
zajednice – uz većinski hrvatski
narod žive i pripadnici 21 nacionalne manjine, među kojima
je najbrojnija romska manjina.
Istaknuo je kako upravo ta činjenica svima nama predstavlja
motiv i izazov da se slome brojne predrasude o Romima, ne samo iz prošlih nego i iz sadašnjih
vremena, a koje jesu naša stvarnost. Naglasio je kako je naša
dužnost i dar lomiti predrasude o našim sugrađanima Romima. Istaknuo je važnost poruke
i budućim generacijama da ljube i poštuju svakog čovjeka te
kako riječ rom znači čovjek, pa
je poručio - Budimo ljudi, budimo romi.
Govornici su najvažnije činjenice, dojmove i misli, neposredno
prije početka koncerta, podijelili i s brojnim predstavnicima
medija. Dojmove sa središnje
proslave, održane dan prije u
Zagrebu, javnosti je prenio gradonačelnik Dinko Burić.
-Bilo je prekrasno svjedočiti
nečemu lijepom, da na jednom
mjestu svi odajemo počast narodu koji nema domovinu, a kojemu je cijeli svijet domovina.
Narodu koji nema izvorno svoju glazbu, a u čijoj glazbi uživa
cijeli svijet. Narodu koji ima toliko jezika, a svi razumiju taj jezik. Narodu pod čijom zastavom
nikada nisu vođeni ratovi - dojmljiv je i emotivan bio gradonačelnik. Iskazao je neizmjernu zahvalnost na dodijeljenom
priznanju od strane Saveza Roma “Kali Sara” i na ukazanoj
počasti gradu Belišću, uz naglasak kako ono nije priznanje samo njemu kao gradonačelniku,
nego ponajprije gradu Belišću i
svim njegovim stanovnicima, ali

i prethodnim gradonačelnicima
Željku Klanjšćeku i Zvonku Boriću, koji su u životu grada također ostavili svoje tragove, a isto
je tako poruka i budućim generacijama.

Zahvala za podršku
Kao i mnogo puta do sada, riječi
pohvale za gradonačelnika, njegove suradnike i Belišćane nije štedio ni saborski zastupnik
Veljko Kajtazi, koji je poručio:
- Malo je ovakvih gradonačelnika kao što je gradonačelnik grada Belišća, Dinko Burić. Kada bi
se svi ugledali na njega, mislim
da romska zajednica ne bi imala problema. Upravo iz toga razloga jučer je (8.travnja) u hramu hrvatske kulture, u HNK-u u
Zagrebu, gradonačelniku Dinku Buriću dodijeljeno je najveće
priznanje, najveća nagrada koja
se može dodijeliti u ime romske
zajednice - konstatirao je Veljko
Kajtazi istaknuvši kako su gradonačelnik i grad Belišće jako
puno zadužili romsku zajednicu,
i to nizom aktivnosti među koje se ubraja i proslava Svjetskog
dana Roma, koja se zasada,
osim u Zagrebu, obilježava samo u Belišću. Riječi saborskog
zastupnika Kajtazija potvrdila je
i predsjednica “Kali Sare” Suzana Krčmar. Poručila je da belišćanski gradonačelnik ima razumijevanja ne samo za Rome
nego i za ostale nacionalne manjine i da ne pravi razliku, nego
kaže da “svi ljudi u mom Belišću
su građani grada Belišća i imaju ista prava.” Čestitke u povodu Svjetskog dana Roma uputio
je i zamjenik župana Goran Ivanović, pohvalio je Grad Belišće
i gradonačelnika Dinka Burića
koji su, kako je rekao, dali najveću inicijativu kada je u pitanju
zaštita i povećanje standarda
življenja romske nacionalne manjine na ovom prostoru, što je
na kraju i njihova zajednica priznala te je gradonačelniku dodijelila i nagradu.
Dajana Petovari

Gradonačelnik Dinko Burić naglasio je kako je naša zajednička
dužnost i dar lomiti predrasude o našim sugrađanima Romima

Svaki trenutak nastupa ansambla Sare Roma bio je uzbudljiv i
jedinstven glazbeni i scenski doživljaj za sve prisutne u belišćanskoj
sportskoj dvorani

Domaćini i gosti na proslavi Svjetskog dana Roma u Belišću
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Glumačka ekipa završne predstave ovogodišnjeg Memorijala

Za kazališne predstave uvijek je veliko zanimanje belišćanske
publike

Premijerom predstave “Ministrov sin” Dramskog ansambla
Amaterskog kazališta Belišće

Završen 41. Memorijal dramskih
velikana Nunoša i Vanje

R

aznovrsan i sadržajno
bogat
program tradicionalnog 41. Memorijala Dragutina Merca Nunoša
i Ivana Nikolnikova Vanje, u organizaciji Amaterskog kazališta
Belišće i Centra za kulturu Sigmund Romberg, nastavio se u
petak, 5. travnja. Na Memorijalu posvećenom dvojici belišćanskih dramskih velikana prvi je
put gostovalo Diletantsko kazalište Pentravci iz Zagreba s
komedijom “Ti si moj najdraži
teret”. Kazališna grupa, sastavljena od planinara Planinarskog
društva Grafičar, kasnije nazvana Diletantsko kazalište Pentravci, počela je djelovati na prijelazu 1987./88. tako što je za
planinare u planinarskim domovima izvodila kratke jednočinke, komedije svog kućnog pisca
Vjekoslava Dominija. Prva cjelovečernja kazališna predstava Vjekoslava Dominija “Miš u
brašnu” praizvedena je 1990., a
od 1995. grupa radi pri Centru
za kulturu Trešnjevka. Navedeni
autor napisao je i komediju “Ti
si moj najdraži teret” koju su u
Belišću vješto odigrali Snježana Drkulec kao frizerka Žuna,
Nikola Kuzmičić kao njezin suprug, bankovni službenik Blaž,
i Igor Mikulčić kao dostavljač,
dok je redatelj komedije Branko Mikac. Brojna publika ima-

Nevenka Blažević i Nada Kavicki dobile su priznanja Hrvatskog
sabora kulture

la je priliku “ući” u dnevnu sobu
para, iza kojeg je trideset godina
braka te svjedočiti svim problemima i brojnim osjećajima partnera, uz neizostavne komične,
ali životne situacije. Prvo gostovanje Pentravaca u Belišću tek
je početak nove suradnje između dvaju amaterskih kazališta, a
upravo ovaj dramski Memorijal
odlična je platforma za popularizaciju dramskog amaterizma
te za uspostavljanje novih i vrijednih suradnji. 41. Memorijal Dragutina Merca Nunoša i
Ivana Nikolnikova Vanje svečano je zatvoren petim progra-

mom po redu, u petak, 12. travnja. Premijera nove predstave
Dramskog ansambla odraslih
Amaterskog kazališta Belišće
“Ministrov sin” izvedena je pred
prepunom dvoranom Centra za
kulturu Sigmund Romberg.
Autor komedije “Ministrov sin”
je Fadil Hadžić, a režiju i prilagodbu teksta potpisuje Ivica Koprivnjak. U ovoj komediji zaigrali su mnogi od glumaca
amatera i prvi put, Vlado Jung
(Vlado Zelenika, ministar), Roberta Paulić (Melita Zelenika, supruga), Lea Iharoš (kći),
Dorian Vicić (sin), Marko Gla-

vica (nezakoniti sin), Ana Paulić (Vera, tajnica), Vlado Farkaš
(Albert Kokoška, politolog) i
Damir Križan (konobar). Šaptačice su Nevenka Blažević i Ada
Komaromy, dok su za tehničku
realizaciju bili zaduženi Zvonimir Iveković i Vladimir Paulić.
Priča o nezakonitom sinu ministra Zelenike ispunila je pozornicu brojnim zapletima, spletkama i duhovitim raspravama
i dosjetkama, a za premijeru se
tražila ulaznica više. I oni novi,
i nešto iskusniji, domaći glumci,
pokazali su veliki entuzijazam i
ljubav prema dramskom izričaju, a veliki interes publike najbolja je motivacija da ova nova
predstava na repertoaru Amaterskog kazališta Belišće zaživi
u brojnim sljedećim izvedbama.
Završnica 41. Memorijala bila je
posebna i po dodjeli nagrada za
dvije vrijedne članice Amaterskog kazališta Belišće - Nevenku
Blažević i Nadu Kavicki. One su
primile diplome za uspješan rad
na širenju i razvijanju kulturnoumjetničkog amaterizma i kulture Hrvatskog sabora kulture.
Diplome im je uručio Tomislav
Levak, član Skupštine i Upravnog odbora HSK-a. Memorijal
je službeno zatvorila zamjenica
gradonačelnika Belišća Ljerka
Vučković.
Tea Kozina
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Izuzetan umjetnički poklon Belišću za rođendan

Izložba kipara Ujevića i slikara
Meglića zadivila Belišćane

G

rad Belišće i
Župa sv. Josipa
Radnika Belišće
zajednički su organizirali
veliku izložbu slika
Vladimira Meglića i skulptura
Petra Ujevića u okviru bogatog, raznovrsnog, kvalitetnog i
sadržajnog programa obilježavanja Dana grada Belišća te u
povodu proslave crkvenog goda
sv. Josipa Radnika. Mjesto postava izložbe i svečanog otvorenja, održanog u petak, 26. travnja, bilo je predvorje Gradske
uprave grada Belišća, koje je
bilo premalo za sve one koji su
željeli vidjeti impozantnu, vrijednu i zadivljujuću kolekciju slika i skulpura, probranih iz
bogatog opusa umjetničkih djela ovih afirmiranih imena suvremene hrvatske likovne scene.
Velika i bogata kolekcija kvalitetnih umjetničkih djela, koja
je sadržavala slike neuobičajeno velikih formata i dimenzija
i prekrasne skulpture s dojmljivim motivima, većinom religiozne tematike, kao i čarolija uzbudljivih žarkih boja i oblika,
sudeći prema viđenom i brojnim
komentarima zadivila je sve prisutne ljubitelje likovne umjetnosti i izazvala val lijepih emocija.
Svečanom otvorenju ove impresivne izložbe, uz predstavnike
organizatora i domaćine, gradonačelnika grada Belišća Dinka
Burića, zamjenika gradonačelnika Domagoja Varžića i beli-

Domaćini, organizatori i autori na otvorenju izložbe u Belišću

šćanskog župnika fra Branka Janjića, nazočili su i sami autori,
vrhunski profesionalci i cijenjeni umjetnici i pripadnici likovne
grupe Contra - akademski slikar Vladimir Meglić i akademski kipar Petar Ujević, svećenici vlč. Zvonko Mrak - valpovački
župnik, vlč. Josip Erjavac – župni vikar u Valpovu, vlč. Vjeko
Lulić - župnik u Veliškovcima i
domaći fratri – fra Dario Mican
i fra Tomislav Vrsaljko, slikari
Željko Mucko i Goran Petrač također članovi grupe Contra,
naši domaći slikari i članovi belišćanske Likovne udruge Bel –
Art, kao i veliki broj gostiju - zaljubljenika u likovnu umjetnost.
Svečanost otvorenja, vokalnom
izvedbom nekoliko prigodnih

Veliko zanimanje za veliku izložbu u povodu 135. rođendana
našega grada

skladbi na latinskom i hrvatskom jeziku, uveličalo je Crkveno pjevačko društvo MIR iz
Belišća. Na početku programa
prisutne je srdačno pozdravio
i poželio im dobrodošlicu voditelj programa - prof. Branko
Matišić. Osim zahvale upućene
umjetnicima, koji su ovu veliku
izložbu postavili i darovali našem gradu, prof. Branko Matišić
uputio je zahvalu gradonačelniku Dinku Buriću i njegovim suradnicima te župniku fra Branku Janjiću na njihovu velikom
doprinosu. Ova velika izložba posebno je ostavila dojam
na gradonačelnika Dinka Burića, koji je istaknuo da izložba
za njega ima i duhovnu dimenziju, mnogo veću i značajniju od

one same umjetničke. Izrazio je
zadovoljstvo i sreću što u Belišću, našem malom gradu, imamo mogućnost i priliku uživati
u ovim izuzetnim umjetničkim
djelima te je zahvalio svima koji su tome pridonijeli, osobito
akademskim umjetnicima Vladimiru Megliću i u Petru Ujeviću, koji su nas počastili ovim veličanstvenim događanjem. Grad
Belišće je nazvao malim gradom
u kojemu žive ljudi i koji je oduvijek imao crtu prepoznavanja i
vrednovanja svih vrijednosti, pa
i onih kulturnih. Rekao je kako
se nada da će ova izložba pomoći mnogima koji ju vide da prepoznaju i njezinu vjersku važnost, smisao i poruke koje nose.
Prisutnima se prigodnim govorom obratio i belišćanski župnik
fra Branko Janjić. On je, osim o
ljepoti koju su umjetnici uspjeli
dočarati, govorio i o duhovnom
aspektu izložbe i o vlastitom angažmanu u organizaciji i viđenju
umjetničkih djela. Zatim je riječi kritičara, povjesničara umjetnosti Stanka Špoljarića okupljenima prenio Mislav Matišić.
Na samom kraju prigodne riječi
uputio je i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, kojemu je
pripala čast da proglasi izložbu
otvorenom.
Oni koji još nisu bili u prilici pogledati ovu izuzetnu izložbu moći će to učiniti sve do 17. svibnja
ove godine.
Dajana Petovari

Svako izloženo djelo privuklo je pažnju i zanimanje ljubitelja
likovne umjetnosti
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Brojni sugrađani, od najmlađih do najstarijih, raznovrsnim a

EKOLOŠKA AKCIJA, LIKOV
NATJECANJA, NAT

P

rvo događanje u okviru raznovrsnog i bogatog Programa obilježavanja Dana grada
Belišća i njegova 135.
rođendana, a u sklopu nacionalne akcije Zelena čistka u subotu, 13. travnja, u Belišću i prigradskim naseljima bila je,
sada već tradicionalna, akcija “Volim Belišće, ali čisto’’.
Akciju niz godina organiziraju
Grad Belišće i Turistička zajednica grada, a ove se godine prijavilo
oko 1000 volontera, članova udruga, ustanova, organizacija, klubova
i ostalih građana koji su zajedničkim snagama pridonijeli ljepšem i
čistijem okolišu grada i prigradskih
naselja. Okupljanje sudionika bilo je u uredu Turističke zajednice
grada Belišća, a sve ih je dočekao
i pozdravio zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić. Nakon toga volonteri su se rasporedili po gradu i prigradskim naseljima
te uređivali različite lokacije po
mjestima. U akciji “Volim Belišće,
ali čisto’’ sudjelovalo je ukupno 40
udruga, ustanova i klubova.
U Centru za kulturu Sigmund
Romberg u večernjim satima 13.
travnja, u organizaciji Udruge Ličana “Vila Velebita” zapažen su
nastup imali članovi gostujućeg
KUD-a “ Široka Kula” iz Like.
U organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Belišće, u ponedjeljak, 15. travnja, u predvorju
Gradske uprave otvorena je izložba fotografija pod nazivom “Gradu za rođendan, planinsko cvijeće”, a koje su belišćanski planinari
snimili na pohodima na planine diljem Hrvatske i Europe tijekom
25 godina organiziranog planinarenja. Tamo su radove izložili Nada Donković, Mila Andrić, Zdenko Kovač, Slobodan Soldo, Ivan
Štifter i Goran Maričić. Zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić je
s neskrivenim oduševljenjem uime
Grada zahvalio na mirisnom buketu - 36 izloženih fotografija koje
će ostati trajna uspomena na predjele netaknute krajolike Lijepe
Naše i visočja diljem Europe. Jedan od kulturnih programa, koji su se izvrsno uklopili u obilje-

U Belišću i prigradskim naseljima održana je tradicionalna
akcija “Volim Belišće, ali čisto’’

U predvorju Gradske uprave otvorena je izl
rođendan, planinsko cvijeće”

Prigodne nagrade polaznici vrtića i osnovne škole dobili su za
najuspješnije likovne i literarne radove na temu “Zašto volim svoj
grad?’’

Pjesničku večer pripremila je Književna udru

žavanje Dana grada, bila je i Noć
knjige u belišćanskoj Gradskoj
knjižnici i čitaonici. U utorak, 23.
travnja, Gradska knjižnica i čitaonica Belišće originalno osmišljeni program započela je književnim susretom sa Željkom Mezić,
ilustratoricom dječjih slikovnica iz
Zagreba. U sklopu susreta postavljena je i izložba ilustracija “Likovi
iz bajke’’ i slikovnica koje je ilustrirala. Tom je prilikom tradicionalno
otvoren i Sajam otpisanih i poklonjenih knjiga, koje su zainteresirani mogli kupiti po cijeni od 5 kuna.

Osim ilustratorske, održana je još
jedna kreativna radionica za djecu,
koju je vodila knjižničarka Dijana
Milišić-Zečević, gdje su sudionice
izrađivale malene torbice od materijala s motivom jednoroga. Uz
mjesečni sastanak Belišćanskog čitateljskog kluba, posljednja aktivnost u sklopu Noći knjige bila je
igranje društvenih igara. Posebna
akcija za Noć knjige 2019. bila je
povrat knjiga u knjižnici bez naplate zakasnine. U Kazališnoj kavani
Belišće u subotu, 27. travnja, održana je pjesnička večer u organi-

zaciji Književne udruge “Pjesnici’’
iz Belišća. Uvodnu riječi održao je
predsjednik udruge Zdravko Kokorić, a zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković otvorila je pjesničku večer. Program se odvijao u
ugodnoj atmosferi čitanja poezije
i slušanja glazbe, a u njemu su sudjelovali pjesnici; Josip Štajmaher,
Kornelija Fešiš, Franjo Kopecki,
Danica Lebinac, Frano Budić, Tajana Mihaljević, Jozo Bogdanović,
Blanka Karšić-Šimunović, Mladen
Šarlija, Zdravko Kokorić i belišćanski glazbenik Zvonimir Iveko-

15

travanj 2019.

aktivnostima dali lijep doprinos proslavi Dana grada Belišća

VNE KOLONIJE I IZLOŽBE,
TJEČAJI I NASTUPI

ložba fotografija pod nazivom “Gradu za

uga “Pjesnici’’ iz Belišća
vić s prigodnom glazbom.
Polaznici Dječjeg vrtića Maslačak
u ponedjeljak, 29. travnja, u nastavno-sportskoj dvorani belišćanske Osnovne škole pripremili su
prigodan javni program u povodu
Dana grada pod nazivom “Gradu
za rođendan’’. Voditeljica programa bila je Ivana Belcar, a glazbenu
matricu pripremila je Suzana Svoboda. U programu je sudjelovalo
ukupno 135 djece u pratnji svojih
odgajateljica. Na kraju, predsjednica Društva Naša djeca Belišće,
Andrea Fekete podjelila je prigod-

Na ljetnoj pozornici, za svoje sugrađane plesali su belišćanski
osnovnoškolci u prigodnom programu “Rasplesani grad”

Književni susret i radionica sa Željkom Mezić, ilustratoricom dječjih
slikovnica iz Zagreba
ne nagrade djeci, polaznicima vrtića i osnovne škole, za najuspješnije
likovne i literarne radove na temu
“Zašto volim svoj grad?’’.
Program za Dan grada nastavljen je u četvrtak, 2. svibnja, na Trgu Ante Starčevića. Na ljetnoj pozornici za svoje sugrađane plesali
su belišćanski osnovnoškolci u prigodnom programu pod nazivom
“Rasplesani grad”. U prostorijama Ribičkog doma Belišće na lijevoj obali Drave u subotu, 4. svibnja, održana je Likovna kolonija
Likovne udruge “Bel-Art’’ pod na-

zivom “Moj grad u oku slikara’’.
Prije samog početka rada, umjetnike je pozdravio i koloniju otvorio zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić. Slikari inspirirani
našim gradom, onime što on predstavlja i što ga okružuje, odlučili su
se za razne motive u različitim slikarskim tehnikama. Proslavi Dana grada svoj je obol dao i Centar za kulturu Sigmund Romberg,
u kojemu je u nedjelju, 5. svibnja,
Dječja scena Tetra Gavran iz Zagreba izvela zabavnu i edukativnu
lutkarsku predstavu “Mudra sova i

lukava lisica’’, namijenjenu djeci i
najmlađim zaljubljenicima u kazalište.
U okviru sadržajnog programa
proslave Dana grada i u sklopu
projekta Naš mali belišćanski vremeplovi, čije su nositeljice učiteljica OŠ Belišće, Jasmina Šimić
Berečić i 4.c razred, pedagoginja
Dajana Vinković te odgajateljica
DV Maslačak Dragica Jančikić i
vrtićka skupina Kikići, u ponedjeljak je, 6.svibnja, u prostoru Osnovne škole održana izložba likovnih
radova. U likovnom natječaju pod
nazivom Naš mali belišćanski vremeplov, učenici razredne nastave
oslikavali su motive našega grada
iz prošlosti i sadašnjosti. Stručno
povjerenstvo odabralo je i nagradilo tri najbolja rada na temu sadašnjosti grada Belišća, a nagrade
je uručila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković uz pročelnicu Antoniju Andrašek Barić i višu
stručnu suradnicu Moniku Jurkin.
Nagradu za prvo mjesto osvojila je
Luna Gelenčar, 1.a razred, 2. mjesto Leona Smolčić, 2.c, a nagradu
za 3. mjesto dobio je Josip Baković, 1.c razred. Nagradu za svoj likovni rad i osvojeno 1. mjesto na
temu prošlost Belišća dobila je Lana Vujnovac, 4. d razred, 2. mjesto Nikolina Žaja, 3.c, i nagradu za
3. mjesto dobio je Ian Andraković,
3.b razred. Istoga dana, u večernjim satima, u organizaciji Muzeja
Belišće održane su dvije atraktivne
izložbe: U prostorijama Turističke
zajednice održana je prezentacija restaurirane umjetničke slike iz
fundusa Muzeja – Divovska Bačva
gelških Gutmanna Henrika i sinova, dok je druga izložba posvećena
kulturnim djelatnicima grada Belišća zaslužnim za održavanje Ljeta
valpovačkog 1969. - 2018. - Izložba 50. Ljeta valpovačkih, održana
u Kazališnoj Kavani Centra za kulturu Sigmund Romberg.
Sutradan, u utorak, 7. svibnja, a u
Organizaciji Ogranka Matice hrvatske Belišće u Kazališnoj kavani
održana je promocija knjige “Geografski aspekti razvoja grada Belišća” Marine Beram- Sandalić .
T. Lacković,V. Putar, B. Bobinac
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Budnica ulicama Belišća uz zvuke Puhačkog orkestra DVD-a Valpovo i Gradskog puhačkog
orkestra, u pratnji Belišćanskih mažoretkinja

V

eć dugi niz godina u ranim
jutarnjim satima Belišćani se
na Međunarodni praznik rada,
na Dan grada Belišća i blagdan
svetog Josipa Radnika, bude uz
zvuke Puhačkog orkestra DVDa Valpovo i Gradskog puhačkog
orkestra, koji ulicama grada, u
pratnji Belišćanskih mažoretkinja, izvode budnicu. Tako je bilo
i ove srijede, 1. svibnja, kada su
nešto nakon 6.30 puhači i mažoretkinje krenuli iz središta Belišća kroz okolne ulice sve do
obiteljske kuće gradonačelnika
Belišća Dinka Burića, koji ih je
ondje ugostio te počastio zajedno sa svojom suprugom Lidijom
i obitelji.
Dan grada Belišća, 135. rođendan ovog svima dobro znanog
grada papira, sporta, industrije,
prijatelja djece…, obilježio je i
tradicionalni kirvaj koji je šarenilom ponude mamio Belišćane
i njihove goste, a tako je bilo i

Brojni prijatelji i mažoretkinje tradicionalni su gosti u
Dinka Burića i supruge Lidije

Svečarski, dostojanstveno i raznovrsno obilježeni Dan

BUDNICA, MISE, KIR
RUČAK ZA
u lunaparku. Zaštitnik belišćanske župe, ali i cijele Hrvatske,
sveti Josip Radnik, proslavljen
je u župnoj crkvi svečanim misnim slavljem koje je predslavio
fra Petar Grubišić u koncelebraciji belišćanskog župnika fra
Branka Janjića i župnog vikara
fra Darija Micana te ostalih svećenika iz Valpovačkog dekanata i susjednog Donjeg Miholjca.
Fra Petar Grubišić, koji je služio
u belišćanskoj župi prije dvadesetak godina, predvodio je i
trodnevnicu, na večernjim misama uoči blagdana svetog Josi-

Zaštitnik belišćanske župe, sveti Josip Radnik, proslavljen je u župnoj
crkvi svečanim misnim slavljem koje je predslavio fra Petar Grubišić

pa Radnika, a na kraju misnog
slavlja, uz zahvalu braći svećenicima, belišćanski župnik fra
Branko svima je čestitao blagdan nebeskog zaštitnika, 53.
obljetnicu postojanja župe te
135. rođendan grada Belišća.
I mještani i župljani našeg prigradskog naselja Bocanjevci tradicionalno su 1. svibnja proslavili kirvaj. Svečano misno slavlje
tim je povodom u župnoj crkvi
predvodio vlč. Vjekoslav Lulić,
župnik u Veliškovcima. Bocanjevci su 3. svibnja proslavili i
crkveni god i nebeske zaštitnike

sv. Filipa i Jakova, svečanim misnim slavljem koje je predvodio
fra Tomislav Vrsaljko, belišćanski župni vikar.
Za kraj ovog svečanog dana, koji
su mnogi proveli u krugu obitelji
i prijatelja, bilo u svojim domovima ili negdje u prirodi, Grad
Belišće organizirao je besplatan
koncert grupe Opća opasnost.
Nastavno-sportska dvorana gotovo da je bila pretijesna za ljubitelje glazbe ovih slavonskih
rokera, te su u njihovim hitovima uživale sve generacije Belišćana i njihovih gostiju. Publi-

Kirvaj u središtu grada uvijek je dobro posjećen
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u domu belišćanskog gradonačelnika

Na zajedničkom ručku na Dravi uvijek je puno Belišćana i gostiju

grada Belišća, crkveni god i Međunarodni praznik rada

RVAJI I ZAJEDNIČKI
GRAĐANE
ka je pjevala od samog početka
uz Peru Galića, frontmena grupe Opća opasnost, koji je i ovaj
put sve prisutne oduševio svojim glasovnim mogućnostima.
Uz njega, veliki pljesak pokupili su i Slaven Živanović (gitara),
Igor Kolić (bas gitara), Vlado
Soljačić (gitara), Josip Kamenski (bubnjevi) i Branimir Jovanovac (klavijature). Okupljeni
fanovi svih generacija uživali su
u bogatom glazbenom repertoaru kako starih tako i novih hitova ovih legendarnih rokera
kao što su “Vrati se na svjetlo”,

“Pobjeg’o sam”, “Nisam ja rođen pod sretnim zvijezdama”,
“Jednom kad noć” i “Uzalud
sunce sja”.
Po mnogima, riječ je o koncertu
godine u Belišću koji će definitivno ostati zapamćen kao najljepši poklon Grada svojim sugrađanima.
Nakon svečane sjednice Gradskog vijeća grada Belišća održane dan prije, u utorak, 30. travnja, u dvorani Centra za kulturu
Sigmund Romberg uz nazočnost mnogobrojnih uzvanika,
uključujući i visoke dužnosni-

Grad Belišće organizirao je besplatan koncert grupe Opća opasnost,
a u njezinim hitovima uživale su sve generacije Belišćana i njihovih
gostiju

ke, saborske zastupnike i izaslanstva brojnih gradova i prijatelja i partnera iz Hrvatske i
susjednih zemalja, a kao uvod
u središnji dio obilježavanja Dana grada, Grad Belišće je, prema lijepoj i uhodanoj tradiciji,
organizirao i zajednički ručak
i druženje s građanima na desnoj obali rijeke Drave (kod pijeska). Grad i Turistička zajednica grada Belišća, kao odlični
organizatori i domaćini, i ove su
godine za svoje građane i goste
osigurali besplatan ručak, pečenog vola i grah u 600-litarskom

kotliću te besplatan autobusni
prijevoz iz prigradskih naselja
do krajnjeg odredišta kod Drave. Za grah spravljen u velikom
kotlu i ovaj su put bili zaslužni
vrijedni članovi Udruge “Kotličari” iz Belišća. Gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić
i ovom je prilikom svim Belišćankama i Belišćanima uputio
čestitike u povodu Dana grada,
Međunarodnog praznika rada i
zaštitnika belišćanske Župe sv.
Josipa Radnika i poželio svima
lijep provod, sa željom da i iduće dane obilježavanja Dana grada, koje će trajati do 19. svibnja,
ugodno provedu te u bogatom
programu proslave svatko nađe
nešto za sebe. Veseloj i ugodnoj
atmosferi i druženju među građanima i gostima svojim su probranim glazbenim repertoarom
poseban pečat dali i naši poznati
Tamburaški sastav Džentlmeni i
Stjepan Jeršek Štef.
Monika Đogaš, Tin Lacković

Veseloj i ugodnoj atmosferi na Dravi svojim su probranim
glazbenim repertoarom poseban pečat dali i poznati Tamburaški
sastav Džentlmeni i Stjepan Jeršek Štef
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Održana godišnja izvještajna skupština Crkvenog pjevačkog društva MIR

I

Uspješna, raznovrsna i plodna
2018. godina

za renomiranog i izvan naših
granica poznatog i od struke
priznatog belišćanskog Crkvenog pjevačkog društva
MIR danas je punih 30 godina izuzetno uspješnog i plodnog rada, ovjenčanog brojnim zlatnim i srebrnim plaketama i velikim
priznanjima, ali i više nego aktivna,
uspješna i produktivna 2018. godina. “Mirovci” su rezimirali svoje
aktivnosti i uspjehe u 2018. godini i predočili svoje planove za buduće razdoblje na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj u utorak,
2. travnja, u pjevaonici belišćanske
župne crkve svetog Josipa Radnika.
Tom prigodom, uz domaćine, članove MIR-a i njihova maestra Želimira Sušića, bili su i njihovi dragi
gosti i prijatelji – zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković,
fra Tomislav Vrsaljko, predsjednica
Hrvatskog pjevačkog društva „Matija Petar Katančić” Valpovo Melita Brkić Tajz i tajnica Sanda Strugačevac. Skupštinu je, nakon uvodne
i prigodne zajedničke pjesme, uz
pozdravne riječi službeno otvorila

Iza renomiranog belišćanskog Crkvenog pjevačkog društva MIR
više je nego aktivna, uspješna i produktivna 2018. godina
predsjednica CPD-a MIR Višnja
Mihaljević. Potom se prisutnima
obratio i maestro Želimir Sušić, koji
je podnio izviješće o radu i djelovanju zbora u 2018. godini. Istaknuto kao najznačajnije u prošloj godini, rujansko je sudjelovanje CPD-a
MIR na međunarodnom natjecanju
pjevačkih zborova “2nd Corfu International Festival & Chior competition”, u Grčkoj na otoku Krfu.

Podsjetimo, ondje su, pod umjetničkim vodstvom profesora Želimira Sušića, “mirovci” osvojili zlatnu
plaketu u kategoriji folklorne zborske glazbe, a u pop-kategoriji koja
uz višeglasno zborsko pjevanje uključuje i pokret, osim velike naklonosti publike osvojili su i veliku i
vrijednu srebrnu plaketu. Tradicionalno su nastupali na koncertu Tiha
noć u Vukovaru u produkciji HRT-

a koji se prikazuje na prvom programu HRT-a na Badnjak, na božićnom koncertu u sklopu Adventa
u Belišću uz pratnju Tamburaškog
orkestra „Batorek“, a povodom
proslave 30. godišnjice djelovanja
zbora u prosincu je održan tradicionalni, ovaj put i slavljenički mirovski
Božićni koncert ostvaren u suradnji
s brojnim glazbenicima i solistima.
Tijekom godine zbor je obogaćen i
dolaskom novih pjevača. Domaćinima su se prigodnim čestitkama,
dobrim željama i riječima podrške
obratili i gosti - zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, predsjednica HPD-a „M. P. Katančić”
Valpovo Melita Brkić Tajz, kao i
fra Tomislav Vrsaljko. Zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković u
ime vodstva grada Belišća istaknula je zadovoljstvo i ponos zbog svega što su “mirovci” predvođeni maestrom Sušićem učinili i postigli ne
samo na području našeg grada, županije i cijele Hrvatske nego i izvan
naših granica.
Dajana Petovari

Održana redovita izvještajna godišnja skupština KUD-a Šokadija Bocanjevci

Prošlu godinu obilježili brojni nastupi
i gostovanja

R

edovita
izvještajna godišnja skupština KUD-a Šokadija Bocanjevi održana
je u subotu, 30. ožujka u prostorijama
Hrvatskog doma. Osim članova i
simpatizera, skupštini su nazočili i zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić, plesni voditelj
Hrvatskog kulturno-umjetničkog
društva “Valpovo 1905.” Valpovo
Josip Štefić kao i predstavnici svih
ostalih udruga u mjestu i Povjerenstva za razvoj prigradskog naselja Bocanjevci. Predsjednik društva Saša Piškorjanac naglasio je da
je iza KUD-a Šokadija 40 nastupa
ostvarenih u 2018. godini. Odrasla
skupina nastupila je 9 puta, 7 nastupa imala je dječja skupina te čak 24
nastupa ŽVS Bocanjevčanke, koje

Na skupštini je bio, podržao rad i rezultate KUD-a i zamjenik
gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić
djeluju pri KUD-u. Osim još jedne uspješno odrađene smotre folklora “Bocanjevci alaj ste milina“,
u protekloj je godini bilo i noviteta poput prvog samostalnog koncerta ŽVS-a Bocanjevčanke pod
nazivom “Nisam dugo pivala kroz

selo“, ali i brojnih drugih aktivnosti. Bocanjevački čuvari tradicije na
gostovanjima su nerijetko bili jedini predstavnici Slavonije i u tim
prilikama ponosno su predstavljali svoj zavičaj - grad Belišće i Etno
selo Bocanjevce. Da će ova godina

biti u najmanju ruku aktivna kao i
protekla, vidi se već sada, jer je iza
članova KUD-a Šokadija već nekoliko uspješnih nastupa. Među brojnim događanjima i aktivnostima, u
budućem razdoblju, s ponosom ističemo i 1. Festival ženskih vokalnih
skupina “Kad zapjevam ja i moja
druga“, koji će također, kao i tradicionalna Smotra folklora, nositi
međunarodni predznak, a koji će
se održati u okviru poznate i tradicionalne manifestacije “Bocanjevci
alaj ste milina”, u Etno selu Bocanjevcima od 21. do 23. lipnja 2019.
godine. Na samom kraju domaćini
nisu propustili zahvaliti Gradu Belišću i Turističkoj zajednici grada Belišća na potpori, bez čije pomoći ne
bi mogli djelovati.
Bojan Vuksanić
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Razgovarali smo sa Stjepanom Ribićem,
ravnateljem Županijske razvojne agencije

Novi milijuni za uspješan rad
Županijske razvojne agencije

P

rošle godine na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije vijećnici su se
odlučili na spajanje
tadašnje Regionalne razvojne agencije Slavonije i
Baranje (RRA) s Javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije te je dugogodišnji
direktor RRA-a Stjepan Ribić
imenovan ravnateljem. Nakon
uspješne transformacije RRA-a
u JU ŽRA OBŽ, na posljednjoj
sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem potpisan je ugovor
vrijedan 32 milijuna kuna. Ravnatelj Stjepan Ribić ističe kako
je upravo ta činjenica svojevrsna
kruna procesa spajanja dviju institucija jer su ovim potezom osigurane plaće za sve djelatnike i
svi troškovi do 2023. godine.
- Ovo je za mene jedan od sretnijih dana u životu. Svi poduzetnici koji rade u realnom sektoru
znaju što i koliko znači osigurati
troškove firme za idućih pet godina. S potpisom ovog ugovora
to sam osigurao za svoje djelatnike - naglašava Ribić.
Stjepan Ribić doktor je filozofije, ali život ga je odveo u drugom
smjeru. Zaposlio se još 2006. godine kao direktor tadašnje Regionalne razvojne agencije koja je
do sada povukla najviše sredstava iz EU fondova. O tome kaže:
“ Bacio sam se na posao, educirao, učio dan i noć, formirali smo
sjajan tim, išli smo na sve moguće tečajeve i, evo, rezultati su više nego vidljivi. U proteklih 13
godina napravili smo odličan posao, a počeli smo pisati EU projekte u vrijeme dok mnogi nisu ni
znali što je Europska unija. Najveći uspjeh RRA-a je taj što smo
uspjeli nametnuti zdravu uta-

Dr. Stjepan Ribić, ravnatelj Županijske razvojne agencije

kmicu između općina i gradova u
izradi projekata. S ponosom mogu reći da je naša Županija najuspješnija u povlačenju sredstava iz EU fondova. Na području
Osječko-baranjske županije do
sada je iz EU fondova odobreno
1326 projekata ukupne vrijednosti 876.824.930,79 € (od toga
848 projekata ukupne vrijednosti 590.438.405,91 € iz programskog razdoblja 2014.-2020. te
478 projekata ukupne vrijednosti
286.386.524,88 € iz programskog
razdoblja 2007. - 2013.) Želim
naglasiti da je druga zaposlenica u tadašnjem RRA-u bila upravo vaša dogradonačelnica Ljerka
Vučković, koja je dugi niz godina, zajedno sa mnom, stvarala
baš taj RRA. Jedna od naših zaposlenica bila je i Marina Novoselnik, također vaša sugrađanka.
Grad Belišće može poslužiti kao

dobar primjer za druge gradove u Hrvatskoj kako se povlače
sredstva iz EU fondova. Danas,
kao Javna ustanova, stojimo na
raspolaganju svim javnopravnim
tijelima s područja naše Županije u pisanju i prijavi njihovih projekata na fondove EU-a.’’
Iako su rezultati njegova rada za
svaku pohvalu, Ribić ne voli privlačiti medijsku pažnju, a upravo
svojim iskustvom u EU fondovima nastoji pridonijeti boljitku
svoje Slavonije.
Dr. sc. Stjepan Ribić rođen je
1977. godine u Osijeku od Anice
Čaušić i Branka Ribića te je do
18. godine živio u Valpovu. Srednju školu završio je u Valpovu i
Virovitici nakon čega se uputio
na studij u Rim. Diplomirao je
i magistrirao te specijalizirao sistemsku filozofiju na Papinskom
sveučilištu Gregorian. Doktori-

rao je na Papinskom sveučilištu
Urbaniana u Vatikanu. U Rimu
se i zaljubio i oženio za talijanku
Leonildu Conti.
- Leonilda je ljubav mog života,
ona je svjetska žena koja se ne
boji novih zemalja i jezika te nije imala strah od toga da dođe
sa mnom u Hrvatsku. Stjepan i
Leonilda danas žive u Osijeku, a
ističu da je kruna njihova braka
njihovo troje djece – Luka, Sara
i Anna. Razgovor za naš list, ravnatelj Županijske razvojne agencije Stjepan Ribić, završio je porukom da mu je želja bila, nakon
školovanja, vratiti se u domovinu. Iako je njegova diploma priznata u cijelom svijetu, odlučio je
da mu djeca odrastaju ovdje, u
Slavoniji. Uvijek naglašava kako
su mu izrazito važni obitelj, vjera, Crkva, domovina i Domovinski rat.
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Želimo Vam sretan
Dan grada Belišća !

Redeﬁniranje ambalaže
za svijet koji se mijenja
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Svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu
Dana općine Bizovac

S

večana sjednica
Općinskog vijeća Bizovca u povodu obilježavanja Dana općine
Bizovac održana
je 16. travnja u dvorani Edukativnog centra u Bizovcu. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća
Milan Kranjčević. Na svečanosti
su bili i brojni gosti, među kojima i Goran Ivanović, zamjenik
župana OBŽ-a, Matko Šutalo, gradonačelnik grada Valpova, Ljerka Vučković, zamjenica
gradonačelnika grada Belišća,
Dalibor Macan, načelnik općine Svetvinčenat, Josip Milički,
načelnik općine Marija Bistrica,
Ivo Zelić, načelnik općine Petrijevci, Željko Cickaj, načelnik
općine Bilje, Marjan Tomas, načelnik općine Vladislavci, Željko Šimić, načelnik općine Satnica Đakovačka, Ante Rajković,
zamjenik načelnika općine Andrijaševci, Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave OBŽ-a,
Vlado Krznarić, načelnik PP-a
Belišće i brojni drugi prijatelji
općine i gosti. Načelnik općine
Bizovac Srećko Vuković pozdravio je sve nazočne uzvanike i goste te ih obavijestio o postignućima Općine Bizovac.
Naglasio je da su, od utemeljenja Općine Bizovac 17. travnja
1993. ostvareni brojni, životno
važni projekti, građena je društvena, komunalna i javna infrastruktura.
- Ulagalo se u zdravstvo, predškolsko obrazovanje, školstvo,
socijalne programe, protupožarnu zaštitu. Vodila se briga o gospodarskom razvoju,
o javnim potrebama u kulturi, sportu, o župnim zajednicama. Veliki broj infrastrukturnih
i društveno korisnih projekata
ne bismo mogli ostvariti da nije
bilo korektne suradnje s resornim ministarstvima Republike

Ostvareni
vrijedni razvojni i
komunalni projekti

Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Milan Kranjčević, uz načelnika
Srećka Vukovića i zamjenicu Tanju Tavić

Hrvatske, državnim institucijama, Osječko-baranjskom županijom i njezinim pripadajućim
odjelima, susjednim jedinicama lokalne samouprave gradovima Valpovom i Belišćem i općinom Petrijevci, stoga im ovom
prilikom zahvaljujem. S ponosom odajem veliko priznanje
za rad i djelovanje, pripadnicima lokalnih vatrogasnih društa-

va, humanitarnih organizacija,
vrijednim i marljivim članovima
brojnih udruga, kao i ustanovama predškolskog i školskog odgoja općine Bizovac - naglasio je
Srećko Vuković.

Javna priznanja
Nakon prikazivanja kratkog filma o općini Bizovac i postignu-

Uzvanici i gosti na svečanoj sjednici

ćima u protekloj godini uslijedila je dodjela javnih priznanja
– Zahvalnica zaslužnim pojedincima. Zahvalnice Općine Bizovac dodijelila je zamjenica načelnika Tanja Tavić.
Prema Odluci načelnika općine Bizovac Zahvalnice su dodijeljene :
Alenu Vidakoviću za dugogodišnja iznimna postignuća i svekoliki osobni doprinos razvoju
društvenog života, a posebice na
području nogometnog sporta,
Mariji – Snježani Glavaš za dugogodišnja iznimna postignuća
i svekoliki osobni doprinos razvoju društvenog života, a posebice očuvanja povijesno-tradicijskog nasljeđa Bizovca i šire
lokalne zajednice, Tomislavu Ivkoviću za nesebičan humanitarni rad, osobno zalaganje i veliki
doprinos prilikom organiziranja
obnove i uređenja obiteljske kuće Jože Maranića iz Samatovaca, oštećene u požaru 13. veljače
2019., Nikoli – Nikici Rosandiću
za dugogodišnja iznimna postignuća i svekoliki osobni doprinos razvoju društvenog života
općine Bizovac, a posebice očuvanja povijesne baštine i tradicijskog nasljeđa hrvatske regije
Like, i Informativnom portalu
“Valpovština info” za dugogodišnja iznimna postignuća na
području medijskog djelovanja,
profesionalnog
izvještavanja
javnosti i doprinosa promicanja
javnog ugleda Općine Bizovac.
U ime svih dobitnika javnih priznanja zahvalio je Vladimir Vazdar. Pozdravne riječi uputili su:
načelnik općine Svetivinčenat iz
Istarske županije Dalibor Macan, načelnik općine Marije Bistrice iz Krapinsko-zagorske
županije Josip Milički, gradonačelnik grada Valpova Matko
Šutalo i Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko–baranjske
županije.
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Uspješno provedena velika i vrijedna humanitarna
akcija u Samatovcima

Dobro se dobrim vratilo,
Maranići imaju novu kuću

D

ana 13. veljače u
jutarnjim satima
u Samatovcima,
u Osječkoj ulici,
buknuo je požar
kakav se u ovom
kraju ne pamti.
Za samo dva sata vatrena je stihija progutala do temelja obiteljsku kuću obitelji Maranić, u
kojoj su živjeli 82-godišnji Joža
Maranić, njegov sin Miroslav i
unuk Danijel. Dva mjeseca nakon tog strašnog događaja, na
nekadašnjem zgarištu potpuno je drugačija slika: obnovljena
obiteljska kuća s novim krovištem, na kojemu se vijore dvije zastave: hrvatska trobojnica i
plavi barjak Općine Bizovac, kojima je obilježen završetak jedne velike etape posla, za koji su
najzaslužniji ujedinjeni stanovnici Samatovaca i dobri ljudi.
„Ne kaže se uzalud da je svako
zlo za neko dobro, a upravo ova
velika nesreća svima nam drage obitelji Maranić bila je ispit
naše dobrote i našeg jedinstva,

koji smo doista uspješno položili!“ pričaju s neskrivenim ponosom stanovnici ovog malog
sela bizovačke općine, u kojemu je doslovno svaka obitelj
na svoj način dala doprinos, da
se ispriča dosad rijetko viđena
priča, kako su mještani sami u
rekordnom roku obnovili kuću
svoga stradalog sumještanina.
Čim su vatrogasci iz Bizovca i
Petrijevaca nakon brze intervencije napustili požarište, krenulo je spontano okupljanje i
organiziranje mještana, da se
što prije krene u raščišćavanje
i obnovu. Cijelom akcijom rukovodio je vrijedni Tomo Ivković, predsjednik Nogometnog
kluba „Sloga 1958.“ Samatovci.
Zahvaljujući njegovu angažmanu i trudu, ali i brojnim znanim
i neznanim donatorima, koji su
svoje priloge za pomoć uplaćivali što na žiroračun obitelji,
što osobno u prolazu, vidjevši
što se ovdje događa, obnova je
počela puno prije negoli se itko
tome mogao nadati.
Veliku inicijalnu pomoć, financijsku i materijalnu, dala je Općina Bizovac koja je osigurala
početni materijal, te tvrtka „Sanitacija“, u kojoj su zaposleni
Miroslav i Danijel Maranić i čiji

Joža Maranić pred obnovljenom obiteljskom kućom u Samatovcima

se čelnici nisu libili i osobno doći i zasukati rukave i pomagati
na gradilištu. Neizmjerno značajan doprinos prilikom obnove kuće do danas dale su tvrtke:
„Elektrooprema“ iz Bizovca,
„Tehnoguma“ iz Zagreba, proizvođač PVC stolarije „Zetović“
iz Osijeka, ličilački obrt „Tomislav“ iz Bizovca, proizvođač
namještaja „Firmo“ iz Bizovca, tvrtka „Instos“ iz Osijeka,
građevinska tvrtka „Valmontos“ iz Samatovaca, prijevoznik
„Zdenko“ iz Bilja, autoprijevoznik Marin Jakovčević, Mijo
d.o.o. Osijek, „Opeka“ Osijek,
prijevoznik Petric iz Josipovca,
„Euro-sistem“ izrađivač glazura vlasnika Tomislava Šarčevića iz Creta Bizovačkog i brojni
drugi. Pomogle su i humanitarne organizacije poput Rijeke
ljubavi iz Osijeka, Udruga Svetog Vinka Paulskog iz Bizovca.
Pomoć je pružila i bizovačka
Župa svetog Mateja na čelu sa
župnikom Zoranom Ćosićem.
Financijsku potporu pružio je
Tihomir Peršić u ime Oldtimer kluba iz Našica. Bizovčanin Zdravko Bekina jedan je od
prvih koji je obećao pomoć i to
izvršio na način da je sam dopremio i postavio podove od la-

minata.
„Nije bilo ni jedne osobe, ni
jednog majstora kojeg smo pozvali da sudjeluje u ovoj akciji,
a da nam se nije odazvao, tako
je svakodnevno na gradilištu bilo između 10 i 20 ljudi, koji su
radili sve što je trebalo. Procjenjujemo da je kroz protekla dva
mjeseca ovdje volonterski pomagalo više od 100 ljudi, uglavnom iz Samatovaca, ali i ostalih dijelova općine Bizovac te
Valpovštine“, otkriva Ivković
dodajući da je riječ o obrtnicima različitih profila: zidarima,
tesarima,
krovopokrivačima,
električarima, bravarima, ličiocima, keramičarima, vodoinstalaterima i podopolagačima.
U humanu priču uključili su se
i HEP Valpovo i HEP-plin, koji
su osigurali priključak na struju i plinsku mrežu, a kako nije
bilo većih tehničkih i građevinskih problema, naši Maranići od ovoga Uskrsa ponovo žive pod vlastitim krovom. U ime
mještana Samatovaca i skromne obitelji Maranić, hvala svima na potpori i svakoj donaciji bez obzira na to u kojem ona
obliku bila.
Srećko Vuković

Ovako je to izgledalo nakon požara u veljači ove godine
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Aktualni događaji na području općine Bizovac

Ulaganja, uređenja, skupovi,
susreti, natjecanja...

P

od predsjedanjem
općinskog načelnika
u četvrtak, 18. travnja, u bizovačkoj
Općinskoj vijećnici održana je izborna skupština Turističke zajednice
Općine Bizovac. Nazočni članovi
Skupštine jednoglasno su izabrali
Turističko vijeće u sastavu: Srećko Vuković predsjednik, i članovi:
Marcel Medak, Milan Dumenčić,
Srđan Igali, Josip Stipić, Berislav
Franjić, Manda Glavašić, Jelena
Brandeker i Romana Žužić. U
Nadzorni odbor također jednoglasno izabrani su: Nediljko Pušić
i Branka Mađarac, dok će trećeg
člana predložiti Turistička zajednica Osječko-baranjske županije.

Igralište
Mladi i vrijedni stanovnici nastanjeni u bizovačkim ulicama Ante Starčevića i Vladimira Nazora zajedničkim snagama, uz
materijalnu potporu Općine Bizovac, ovih dana uređuju park i
obnavljaju postojeće dječje igralište nedavno obogaćeno modernim vježbalištem. Na velikoj zelenoj površini smještenoj između
te dvije ulice oni će izgraditi nove
rekreativne i odmorišne sadržaje
namijenjene svim generacijama
ovog lijepog dijela Bizovca. Uz
riječi pohvale, općinski načelnik
Srećko Vuković osobno je javno
zahvalio svim inicijatorima i sudionicima radne akcije, kakva se
u današnje vrijeme rijetko viđa
na našim prostorima.

Naime, kao i proteklih godina,
Zavod za javno zdravstvo vršit će
kontrolu ispravnosti vode iz popularnih bizovačkih jezera svakih četrnaest dana, i to u svibnju,
lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu.
Uzorkovanje i analize vršit će se
prema važećem Zakonu o vodama i Uredbi o kakvoći vode za
kupanje. Sve dosadašnje analize
izvršene u proteklih nekoliko godina pokazale su da je voda iz bizovačkih bajera izvrsne kakvoće.
U sklopu programskih događanja u povodu ovogodišnjeg Dana općine Bizovac u organizaciji
bizovačkog sportsko-ribolovnog
društva “Bandar”, u nedjelju, 14.
travnja, prijepodne na bizovačkom Bajeru održano je izvrsno
organizirano otvoreno ribičko
natjecanje u lovu ribe na plovak.
Sudjelovali su domaći ribiči i gosti iz više okolnih prijateljskih ribolovnih društava. Ukupno tridesetak ribiča natjecalo se u
seniorskoj i kadetskoj kategoriji.
U kategoriji seniora prvo mjesto
pripalo je Zoranu Pepiću, drugi je Alan Abramić, a treći Igor
Nagy. U kategoriji kadeta pobjednik je Karlo Katančić, drugi
je Adrian Skeleđija, a treći Dario
Leko Horvat.

Nogomet
Najmlađi bizovački nogometaši u kategorijama limači i početnici, okupljeni u školi nogometa
Nogometnog centra djece i mladih BSK-a Bizovac, svoje umijeće iskazali su prilikom odigravanja prijateljskih nogometnih
utakmica odigranih u četvrtak, 4.

Najmlađi bizovački nogometaši u bizovačkom sportskom centru sa
svojim vršnjacima iz nogometne škole NK-a Belišće

travnja, u sklopu svečanog obilježavanja Dana općine Bizovac, u
bizovačkom sportskom centru sa
svojim vršnjacima iz nogometne
škole NK-a Belišće. Odigrane su
dvije međusobne utakmice. Prva
između limača završena je neodlučenim rezultatom 4:4, dok su u
drugoj mali Belišćani u kategoriji početnika pobijedili male bizovačke nogometaše rezultatom
10:2. Treneri dječjih nogometnih ekipa Ivica Budimčić i Željko Kojunđić iz BSK-a te Zoran
Ratković i Pero Benković iz NKa Belišće dogovorili su nastavak
suradnje tih dvaju prijateljskih
klubova i u budućem vremenu.
Općina Bizovac materijalno i financijski pomaže sportske aktivnosti svih nogometnih klubova
na svojem području. Prije nekoliko dana Nogometnom klubu
„Sloga 1958“ Samatovci dodijeljena je od strane Općine za održavanje travnjaka nogometnog
terena nova moderna kosilica.
U ovoj godini za uređenje klupskih prostorija „Sloge“, jedine
aktivne udruge u Samatovcima,
Općina Bizovac planira izdvoji-

Bajer
Načelnik Srećko Vuković i ove
je godine u ime Općine Bizovac
inicirao i potpisao ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije o monitoringu prirodnog kupališta
Bizovački bajer u 2019. godini.

Mladi stanovnici bizovačkih ulica Ante Starčevića i Vladimira
Nazora, zajedničkim snagama, uz materijalnu potporu Općine
Bizovac, uređuju park i dječje igralište

ti značajna financijska sredstva
namijenjena za obnovu i rekonstrukciju klupskih prostorija u
prizemlju i velikog prostora u
potkrovlju zgrade, te nadstrešnice na istočnoj strani vrlo lijepog
sportskog objekta.

Šah
Bizovački šahovski klub „Mladost“ i Osnovna škola Bratoljuba Klaića u Bizovcu, bili su domaćini šahisticama i šahistima,
koji su kroz pet šahovskih turnira obilježili Dan općine Bizovac.
Natjecanja su održana 2. travnja
u lijepom prostoru Edukacijskog
centra Bizovac i protekla u lijepom šahovskom ozračju. Nazočnima su se obratili i predsjednik
Hrvatskog šahovskog saveza Davorin Bubalović te načelnik općine Bizovac Srećko Vuković. Dvadesetak djevojčica i dječaka bilo
je raspoređeno na četiri turnira. Na turniru mlađih kadetkinja
pobijedila je Ana Pajnić, ispred
Lare Nihić i Mie Mazur. Turnir
mlađih kadeta osvojio je Roko
Gojević, ispred Leonarda Vukasovića i Noe Karduma. Pobjednica turnira kadetkinja bila je
Matea Kranjčević, ispred Magdalene Vidaković, Petre Birtić i
Ane Kovač. Na turniru kadeta
pobijedio je Josip Školka, ispred
Dorijana Stanića i Šime Banića. Na seniorskom turniru natjecalo se šest igrača, koji su u pet
kola riješili pitanje ovogodišnjeg
seniorskog prvaka Bizovca. Nakon uzbudljivih partija 1. mjesto
osvojio je Jozo Kujundžić s 4,5
bodova, drugi je Matej Filić s 3,5
bodova, koliko je skupio i Davor
Filić, ali uz nešto slabije dodatne
kriterije.
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Belišćanske mažoretkinje ostvarile izuzetan uspjeh na natjecanju
u Grubišnom Polju

20 zlatnih i 8 srebrnih medalja

U

z potporu Grada Belišća i Turističke zajednice
grada Belišćanske su mažoretkinje, u nedjelju,
31. ožujka, sudjelovale na natjecanjima Prvi i Viši korak u Grubišnom Polju. Inače, Prvi i Viši
korak natjecanja su u organizaciji Hrvatskog mažoret saveza,
na kojem se mažoretkinje natječu samostalno na zadanu koreografiju. Nastupilo je 206 mažoretkinja u dobi od 4 do 25 godina,
i to iz Grubišnoga Polja, Belišća,
Bjelovara, Daruvara, Đakova,
Našica i Virovitice .
Belišćanske mažoretkinje su se,
pod vodstvom trenerice Irene
Fešiš, mjesec i pol dana pripremale za natjecanje te se, ovisno
o napretku i izvedbi koreografija, vidjelo tko je spreman i koje
će djevojke braniti boje Belišća.
Na natjecanju Prvi korak, u ka-

Belišćanske mažoretkinje postigle su izvrsne rezultate na
natjecanju u Grubišnom Polju

tegoriji od 4 do 9 godina, osvojene su zlatne i četiri srebrne medalje, dok su na natjecanju Viši

korak, koji je kategorija za djevojke od 10 do 25 godina, naše
mažoretkinje osvojile 17 zlatnih

medalja i četiri srebrne medalje.
Zlatne medalje osvojile su: Lana Marjanović, Sara Zajček, Nera Torjanac, Ana Torjanac, Stela
Vileta, Nina Dupca, Sara Lang,
Noemi Sušić, Petra Nađ, Lorna Mostina, Hana Kolarić, Luna Kolarić, Emma Šarlija, Nicol
Šarlija, Patricia Bosilj, Nina Kukec, Lara-Alyssa Prelčec, Laura
Brleković, Lucija Petrović i Lara Anić.
Srebrne medalje osvojile su:
Mia Kuhar, Iva Petrović, Ema
Suzić, Tamara Mumlek, Petra
Petrović, Lucija Petrović, Mirjam Šipek i Lea Fumić.
Rezultati su pokazali kako su
naše mažoretkinje na natjecanje
otišle odlično pripremljene i kako su se rad, trud i naporni treninzi isplatili.
Ovim su natjecanjem Belišćanske mažoretkinje otvorile bogatu sezonu nastupa koje ih očekuju ove godine.
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NOVA

VITARA, PRVI ODABIR PRIVATNIH KUPACA I TO TREĆU GODINU ZAREDOM...
Oslobodi dijete u sebi: vrijeme je za igru! Razigraj se svaki dan uz još efikasnije Boosterjet motore i rješenja vrhunske
tehnologije kao što su asistencija pri kočenju, prepoznavanje znakova te pokretnih objekata sa stražnje strane vozila.
Tu je i jedinstveni ALLGRIP pogon na četiri kotača, za više sigurnosti na svakom terenu. Nova Vitara, uvijek uz tebe u
novim izazovima.
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Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić pozdravio je planinare u
Belišću i uputio im riječi dobrodošlice

Sudionici belišćanskog pješačkog puta na stazi uz Dravu

Planinari i izletnici nastavljaju 9 godina vjernu belišćansku tradiciju

Z

260 sudionika na Belišćanskom
podravskom pješačkom putu

ahvaljujući organizaciji i pripremi u kojima je sudjelovalo više od
dvadesetak članova i članica Hrvatskog planinarskog društva „Belišće“
iz Belišća u subotu, 6. travnja, kod
Kajak kluba Belišće, održan je veliki, deveti zaredom, skup planinara i izletnika. Na njemu se okupilo
oko 260 sudionika iz 20 planinarskih
udruga. Gosti su dočekani uz uobičajene planinarske delicije - kruh s

S

avjet mladih Grada Belišća, Vatrogasna zajednica grada Belišće i
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tiborjanci u subotu, 30. ožujka
u večernjim satima, u Društvenom
su domu u Tiborjancima organizirali
4. zaredom Vatrogasno natjecanje u
spajanju usisnog voda. Natjecanje je
bilo podijeljeno u tri kategorije: Članovi A, Članice A (do 30 godina starosti) i Članovi B (preko 30 godina
starosti), a u njemu je sudjelovalo sedam ekipa s područja grada Belišća.
Prije početka natjecanja, nakon intoniranja državne i vatrogasne himne,
svim sudionicima i gostima obratili su
se zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić, predsjednik Savjeta mladih
grada Belišća Igor Paloh, predsjednik
VZG-a Belišće Nikica Mužević i zapovjednik VZG-a Belišće Dubravko
Čovčić. Natjecanje je održano u vrlo
ugodnom ozračju, a postiguti su sljedeći rezultati: U kategoriji Članice A
- nastupila je jedna ekipa - DVD Belišće i ostvarili su 466,98 bodova. U
kategoriji Članovi A nastupile su tri
ekipe: 1. DVD Veliškovci, 2. DVD

različitim namazima, čaj i piće dobrodošlice, a među brojnim gostima
i sudionicima bili su i predstavnici
Odreda izviđača „Iovalius“ Valpovo,
veliki broj učenika Osnovne škole
Ivana Kukuljevića Belišće s roditeljima i drugi izletnici i ljubitelji prirode.
Osim planinara iz Osijeka, Virovitice, Feričanaca, Slavonskog Broda,
Orahovice, Đurđenovca, Požege,
Našica, Đakova, Markuševca i prvi
put Otočca PD „Gromovača“ skupu
su također nazočili i planinari iz Kaknja, Zenice, Maglaja i Vogošće iz

susjedne Bosne i Hercegovine. Predstavnici osječkog HPD-a „Zanatlija“
uz članove su poveli i djecu članova
planinarske sekcije „Dumine“ i djecu iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci,
a bili su tu i pripadnici HGSS-a Stanica Osijek koji su se brinuli o općoj
sigurnosti. Susretu su također nazočili zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, predsjednik Zajednice
športskih udruga grada Belišća Milan Zamaklar i predsjednik udruge
„Slavonski planinari“ Predrag Livak.
Na početku događanja sve je sudio-

nike pozdravio predsjednik HPDa „Belišće“ Goran Maričić, koji je
okupljenima govorio o značenju susreta s naglaskom na vrijedan jubilej
– 25. godišnjicu kontinuiranog rada
društva kao i o priznanju za rad Hrvatskom planinarskom društvu Belišće i pojedincu Slobodanu Soldi
- Zlatnom znaku HPS-a. Zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić također je pozdravio prisutne i uputio
im riječi dobrodošlice.
N. Donković

Još jedna uspješna provjera vještina i razmjena iskustava
vatrogasnih članova

4. Vatrogasno natjecanje
u spajanju usisnog voda

Najboljima u ukupnom plasmanu, ekipi Članova B DVD-a Belišće,
uručen je veliki prijelazni pehar

Belišće, i 3. DVD Tiborjanci. U kategoriji Članovi B nastupile su 3 ekipe:
1. DVD Belišće, 2. DVD Veliškovcia,
3. DVD Bistrinci. Za najbolji rezultat
u ukupnom plasmanu uručen je veliki prijelazni pehar ekipi Članova B
DVD-a Belišće, s najboljim vremenom u spajanju usisnog voda (s 22,30
sekundi ) s rezultatom 478,70 bodova. Nakon službenog dijela nastavljeno je ugodno druženje. Ekipe za vrijeme zimskog razdoblja konstantno
se uvježbavaju i maksimalno pripremaju za vatrogasna natjecanja, a što
je ujedno dobra priprema operativnih
članova za eventualne vatrogasne intervencije.
D. Čovčić
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Natjecanje u lovu ribe u Gatu, Memorijal Steve Abramića

atjecanje u lovu
ribe u Gatu, u
Vrbaku na Karašici, u subotu,
13. travnja, održano je pod nazivom Kup u pecanju: 3. memorijal
Steve Abramića. Kup-natjecanje
društvo u Gatu održava već trinaestu godinu, a posljednje tri godine kao memorijal u spomen na
predsjednika Stevu Abramića,
istaknuo je predsjednik UŠRa Virje Gat Andrija Koprivnjak.
Natjecalo se 11 ekipa, ukupno 33
natjecatelja, s područja Osječkobaranjske županije. Za prva tri
mjesta pojedinačno i ekipno dodijeljeni su pehari i medalje, koje
su uručili zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković i predsjednik Zajednice športskih udruga grada Belišća Milan Zamaklar.
U sektoru A 1. mjesto osvojio je
Antonio Juras - ŠRD Smuđ Črnkovci, u sektoru B 1. mjesto osvaja
Filip Majdenić - ŠRD Smuđ Črnkovci, a u sektoru C najuspješniji
je bio Stevo Holenda - UŠR Virje Gat. Ekipno najbolji su ovaj put
bili članovi ŠRD-a Smuđ Črnkovci.

Kuglačka liga
Na Gradskoj kuglani Belišće, a u
sklopu proslave Dana grada, u petak, 26. travnja, održano je finale
pojedinačnog prvenstva Gradske
kuglačke lige. Kod žena je titulu
najbolje osvojila Monika Đurković, ujedno i najuspješnija kuglašica lige, a o drugom je mjestu odlučio jedan srušeni čunj više. Ružica
Vejić je osvojila srebro s 246 srušenih čunjeva, a Maja Hegeduš
je osvojila broncu s 245 srušenih
čunjeva. U muškoj konkurenciji
prvi je Zoran Ivanović, s 262 čunja, ispred Ivana Nađa i Tihomira Tomića. Predsjednik Zajednice športskih udruga grada Belišća

Umirovljenike je pozdravio zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić, a riječi dobrodošlice uputila je i predsjednica Matice
umirovljenika Marija Ilić

Majski turnir gradova belišćanski kajakaši održavaju na Staroj Dravi

Sudionici sportskog susreta hrvatskih brani

Dan grada obilježili su brojn

Čestitke gradu rezultatima
Milan Zamaklar zahvalio je svim
sudionicima Gradske kuglačke lige te je uručio medalje i priznanja najuspješnijima. Darko Berečić je najuspješniji natjecatelj, a
Veterani Bela ekipni su pobjednici Gradske kuglačke lige sezone
2018./2019.

Jugovača Trail
U subotu dopodne, 27. travnja,
skrivene prirodne ljepote uz belišćansku Dravu ponovno su ugostile ljubitelje trail trčanja. Jugovača
Trail u organizaciji SRK-a Baraber, kao treće kolo Slavonsko-baranjske lige, startao je s prostora
Kajak kluba Belišće. Trčalo se na
11 i 17 kilometara, do svetišta svete Ane.
Među samo šest žena koje su nastupile na dugoj stazi prve dvije
upravo su „baraberke” – Mirela Kristek i Dunja Straka. Slaven

Kožić, Danijel Dunković (AK Hrvatski sokol) i Damir Kligl iz Barabera bili su najbolji u muškoj
konkurenciji.

Branitelji
U subotu, 27. travnja, na odmorištu Drava u Bistrincima održane
su Sportske igre hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Belišća, koje je organizirala HVIDR-a
Belišće.
Pete zaredom Sportske igre hrvatskih branitelja službeno su otvorili
predsjednik HVIDR-e Belišće Pavo Milekić i zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić. U
vrlo ugodnoj, prijateljskoj atmosferi hrvatski branitelji grada Belišća i gosti iz HVIDR-e Valpovo,
Bilje i Osijek te udruge umirovljenih policajaca PP Belišće natjecali su se u četiri discipline: boćanju,
streljaštvu, beli i ringlanju.

Kuglački turnir
Kuglački klub Belišće je u subotu, 27. travnja, organizirao tradicionalni turnir na belišćanskoj kuglani. Ovogodišnju manifestaciju
uveličao je Kuglački klub Brod iz
Slavonskog Broda, a susret je bio
prigoda za dodjelu medalja i pehara Kuglačkom klubu Belišće i
igračima kluba za osvojeno treće
mjesto u 2. hrvatskoj kuglačkoj ligi Istok. Medalje i pehar uručio
je član Izvršnog odbora Hrvatskog kuglačkog saveza Boris Ivančić. Također su sudionike pozdravili Milan Zamaklar, predsjednik
ZŠU-a grada Belišća, i Domagoj
Varžić, zamjenik gradonačelnika
Belišća. Kuglački klub Belišće bio
je uspješniji i ostvario pobjedu od 6
: 2 (3172 : 3001). Pojedinačno najbolji rezultat napravio je Dragutin Katalenić, 550 čunjeva, na drugom mjestu bio je Darko Mikolin
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Utrka Jugovača Trail počela je kod Kajak kluba Belišće

itelja

Mladi košarkaši domaćina osvojili su treće mjesto

Kuglački klub Belišće ugostio je kuglače iz Slavonskog Broda

ni sportaši, klubovi i udruge

a, natjecanjima i susretima
s 536 čunjeva, a treći Igor Matić s
532 čunja.

Umirovljenici
Matica umirovljenika grada Belišća svake godine u povodu Dana
grada organizira susret s umirovljenicima iz drugih gradova i općina. Novi takav sportski i prijateljski
susret umirovljenici su organizirali
u subotu, 4. svibnja, a gosti su bili članovi udruga umirovljenika općine Zdenci i Đurđenovac. Susret
i natjecanja održani su u prostorijama Matice umirovljenika grada
Belišća. Sve prisutne umirovljenike
pozdravio je zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić te im zaželio
ugodno druženje i dobre rezultate. Riječi dobrodošlice uputila je i
predsjednica Matice umirovljenika

grada Belišća Marija Ilić. Natjecanja su se održala u pikadu, belotu
i šahu. Prvo mjesto osvojili su natjecatelji iz Udruge umirovljenika
općine Đurđenovac, drugo mjesto
osvojili su članovi Matice umirovljenika grada Belišća, a treće mjesto pripalo je Udruzi umirovljenika
općine Zdenci. Nakon proglašenja
pobjednika slijedilo je veselje i druženje uz glazbu.

Majski turnir gradova
U organizaciji Kajak kluba Belišće,
u subotu, 4. svibnja, održan je 48.
Majski turnir gradova i proslava
70 godina Kajak kluba Belišće. Na
međunarodnoj regati sudjelovao je
velik broj natjecatelja iz hrvatskih
klubova, BiH, Srbije i Mađarske.
Zvučna i poznata imena također su

se našla među brojnim kajakašima
i kanuistima. Za Kajak klub Belišće
nastupali su Ian Andraković, David
Grgić, Teo Krznarić, Mia Stojaković, Paula Savić, Bruno Mesić, Mario Rakmić, Klara Čakalić, Petar
Ivić, Goran Posavac, Leon Potočki,
Dominik Savić, Filip Arsenić, Ivan
Orešković i Tin Orešković. Veslalo
se ukupno 18 utrka, od škola kajaka do seniorskih kategorija. I ove
godine održana je memorijalna
utrka “Matija Ljubek” C1 na 500
metara, u kojoj je pobjedu odnio
Petar Ivić iz Kajak kluba Belišće, a
broncu je osvojio Goran Posavac.
U kategoriji škola kajaka, dječaci MK1 na 500 metara Ian Andraković osvojio je broncu, a u C1 500
metara kadeti Bruno Mesić osvojio
je zlatni medalju. U utrci C1 200
metara seniori zlato je osvojio Pe-

tar Ivić, a srebro Ivan Orešković,
dok su u utrci C2 200 metara Petar
Ivić i Tin Orešković uveslali prvi u
cilj, a odmah za njima i Goran Posavac i Ivan Orešković.

Košarkaški turnir
U našem je gradu 4. i 5. svibnja
odigran 25. Međunarodni košarkaški turnir za dječake, na kojem
je sudjelovalo šest ekipa iz Srbije,
Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Pobjednik turnira je ekipa Somborska košarkaška akademija. Prvog dana turnira odigrano je šest
utakmica u dvije grupe. Nakon toga, u nedjelju, odigrane su utakmice za plasmane. U finalu je SKA iz
Sombora bila bolja od OKK Sloboda Tuzla 62:56, a poredak je na
kraju bio sljedeći: 1. Somborska
košarkaška akademija, 2. OKK
Sloboda Tuzla, 3. KK Belišće, 4.
KK Pazin, 5. KK Pakoštane, 6. KK
Đakovo. Najbolji strijelac turnira bio je Lazar Martinović iz SKA
Sombor, a njegov suigrač Miroslav
Bogdanović najbolji igrač.

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

Kako je gradonačelnik Burić ušao
u narodnu pjesmu

llDugo, već jako dugo, na hrvatskoj se političkoj sceni nije čuo govor
kakvog je održao gradonačelnik Belišća. Ne samo zbog toga što je
to bilo malo literarno remek-djelo, ne samo zato što je bio sažet,
jezgrovit i zanimljiv, nego ponajprije zbog poruka koje je poslao

N

isam baš ljubitelj svečanih sjednica jer me nerijetko, zbog riječi “svečana’’, ali ponajviše zbog
otužnog sadržaja, asociraju na
izvrsnu dramu pokojnog Ive
Brešana, “Svečana večera u pogrebnom poduzeću’’. Nedavno sam tako saznao
da, svjesni tuge pregoleme, u nekim općinama i
gradovima, lokalni dužnosnici angažiraju novinare da vode takve, svečane sjednice, jer kako su mi
odgovorili iz jedne slavonske općine, čine to s obzirom na to da “vođenje sjednice zahtijeva određene vokabularne i komunikacijske sposobnosti’’, kakve očito tamošnja politička ekipa nema,
pa su angažirali radijskog voditelja.
Svečane sjednice često znaju biti teški davež,
svedene na hvalisava blebetanja o “povijesnim
uspjesima’’ i nastupe lokalnih kulturno-umjetničkih društava, čiji pojedini članovi ne znaju ni riječi hrvatske himne, a repertoar im se svodi na 5-6
pjesama, od kojih je jedna “Fala’’, te još nekoliko
sličnih prigodnih pjesama, na ispraćajima pokojnika. Takve svečane sjednice ubiju svaku volju u
čovjeku, pa mu nije ni do čaše piva ili vina, kriške
kulena ili pršuta, koji se obično poslužuju na domjencima nakon sjednica.
Kao suradnik ovog lista bio sam 30. travnja pozvan na svečanu sjednicu Gradskog vijeća Belišća, a s obzirom na to da sam prošle godine ostao
impresioniran fascinantnim obilježavanjem tog
događaja (o čemu sam i pisao), hajde, rekoh,
idem vidjeti kako će to izgledati ove godine. Golicala me vječna novinarska sumnja: nije li se lani, slučajno, gradskoj upravi Belišća zalomilo da
onako sjajno obilježi Dan grada, okrunjen nezaboravnim doživljajem kakav je bio multimedijski
spektakl “Belišćanski vremeplov’’.

Suživot, pomirljivost, ljudskost…
Dilema se rasplinula istoga časa kada je Crkveno
pjevačko društvo MIR iz Belišća nakon himne,
umjesto kakvih kvazidomoljubnih ili borbeno-poticajnih pjesama, veselo zapjevalo Juru Stublića i
njegovu uspješnicu “Pjevajmo do zore’’. Kako su
to sjajno izveli, s koliko poleta, glazbenog umijeća, s koliko vedrine i svježine. Da, malo je nedostajalo da ustanem i viknem: “Bravo’’, pa nasta-

vim: “Hajde, može li još jednom?!’’, i siguran sam
da mi nitko ne bi zamjerio.
Onda je uslijedio govor gradonačelnika. Dugo,
već jako dugo, na hrvatskoj se političkoj sceni nije čuo takav govor. Ne samo zbog toga što je bio
malo literarno remek-djelo, ne samo zato što je
iz njega izvirala načitanost, (nije baš uobičajeno
da naši političari citiraju Martina Luthera Kinga,
Mešu Selimovića, Petra Petrovića Njegoša ili Fjodora Mihajloviča Dostojevskog; mnogi za njih nikada nisu ni čuli), ne samo zato što je bio sažet
(oko 2500 riječi), jezgrovit i zanimljiv, već ponajprije zbog poruka koje je taj govor poslao.
Dugo, doista jako, jako dugo, takav se govor nije čuo na hrvatskoj političkoj sceni. Čitateljima
je vjerojatno poznato da sam među posljednjima koji su skloni hvaliti političare i ono što rade
(zna to, na svojoj je koži svojedobno osjetio i belišćanski gradonačelnik), no govor dr. Dinka Burića doista je bio impresivan. Toliko snažnih poruka o potrebi zajedničkog suživota, toliko jasnih
misli o vrijednostima multietničnosti i multikulturalnosti, toliko poziva na pomirljivost, ljudskost i
ljubav među ljudima, toliko poziva na humanost
prema bližnjima bez obzira na to kakve boje kože
bili, kojoj političkoj opciji pripadali, kakvim jezikom govorili i kojem se bogu molili (ili se uopće
ne molili); uistinu, u ovako duboko podijeljenoj
zemlji kakva je Hrvatska dugo se, dugo nije čulo.
A i kada bi se, tu i tamo, u prigodničarskim govorima, nešto sličnog u natruhama moglo i čuti,
uvijek je iza svakog dijela rečenice o suživotu, pomirenju i opraštanju dolazilo ono glasovito, obvezno - ali. Pa se u nastavku redovito čulo kako “nikada nećemo zaboraviti’’ i slične floskule takve
vrste šlaga na tortu kako bi se relativizirao prvi
dio rečenice o suživotu, pomirenju i opraštanju.
Među publikom u dvorani opazio sam i nekoliko
predstavnika, kako se to zna reći, “vjerskog života’’. Ne znam kako su se osjećali i što su mislili
slušajući gradonačelnikov govor, je li im bilo drago ili su škrgutali zubima ili pak bili kivni bojeći se
kako im gradonačelnik “otima kruh svagdašnji’’,
jer govori ono što bi oni trebali svom puku. A taj
puk, na tim mjestima, nažalost takve riječi čuje rijetko ili nikad. Znam, moguće je reći, lako političari okrenu ploču, pa su, ovisno o publici, potrebi
i prigodi, čas janjad, čas vukovi. No valja podsje-

titi da je Belišće prije koji tjedan obilježilo Dan
romske zajednice, da je prošle godine imalo Dane srpske kulture (zbog čega su prosvjedovali neki branitelji), a ove se godine, baš na Dan grada,
sprijateljilo s Općinom Mojkovac, iz Crne Gore.
Potpisan je sporazum o prijateljstvu i bratimljenju Grada Belišća iz Republike Hrvatske i Općine Mojkovac iz Crne Gore. Jeste li zamijetili riječ
“bratimljenje’’? Čudno, još nitko nije prosvjedovao. Na sjednici Gradskog vijeća Belišća, među
brojnim uzvanicima, sjedio sam u velikoj dvorani Centra za kulturu Sigmund Romberg, prilično
daleko od zastupnice u Europskom parlamentu,
Biljane Burzan, pa nitko neće moći reći kako sam
joj suflirao kada je, poput mene u ovoj prilici, javno pohvalila govor gradonačelnika Burića. Možda bi se to, da nije rekla zašto, moglo smatrati tek
pukom kurtoazijom, kada, eto, jedan političar
malo laska drugom, očekujući kako će sljedećom
prilikom on to znati vratiti.

Kakve riječi, takva djela
Ali Biljana Borzan rekla je nešto što nema veze s
kurtoazijom, što ne pripada u prigodničarski pozdravni govor ili pak diplomatsko ulizivanje domaćinu. Rekla je nešto iz vlastitog iskustva, iz vlastitog života, nešto što potkrepljuje riječi iz govora
gradonačelnika. Nešto što pokazuje da su mu takva i djela. Spomenula je događaj iz vremena kada je Dinko Burić bio osječko-baranjski dožupan
i kada mu se kao kolegica, mlada liječnica, požalila kako “zbog nekih razloga’’ ne može osam godina dobiti specijalizaciju. Dožupan Burić joj je tada, rekla je, odgovorio ovako: “Kolegice Borzan,
vi ćete dobiti specijalizaciju, ali nemojte misliti da
ću zbog toga od vas tražiti da promijenite svoju
političku opciju.’’ I dobila je specijalizaciju i nije
promijenila svoju političku opciju.
Složit ćete se da u pitanju nije bila kurtoazija europarlamentarke Borzan, nego osobno svjedočenje, koje potvrđuje sukladnost onoga o čemu
je gradonačelnik Burić govorio i onoga što čini.
I zato, ako je išta na toj svečanoj sjednici, kako
bi rekao proslavljeni američki pisac Norman Mailer, bila grožđica na božićnom kolaču, bila je to
pjesma mladog guslara iz Mojkovca. Na prigodan način on je, pjevajući uz gusle, u “narodnu
pjesmu’’ uveo i gradonačelnika Burića. Pa da sve
bude u stilu, guslajući, spomenuo i profesora Milorada Krgovića, uglednog građanina Belišća, rođenog u Mojkovcu.
Drago Hedl
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