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Riječ urednika

D

Ime je znak(ovito)

ragi čitatelji i poštovani sugrađani, u svibnju 2015., dakle prije točno četiri godine,
izišao je prvi broj našeg Belišćanskog lista. Prvoga dana
toga mjeseca u eteru se pojavio i javio i GRB - Gradski radio Belišće. Ta
tada nova, a danas već uobičajeno redovita i
“stara” gradska obilježja već i svojim imenima nastavila su slijed naziva već formiranih i
osnovanih ustanova, tvrtki, društava, institucija koje nose ime grada ili najzvučniji dio imena (Bel), karakterističan i prepoznatljiv u svim
mogućim kombinacijama. U imenima i nazivima je tako, lijepo istaknuta formalna pripadnost svih tih sadržaja našem gradu. Još je ljepša i važnija stvar ili činjenica da sve to i stvarno
radi, funkcionira, kreira, djeluje i postiže rezultate i uspjehe, važne za građane i grad čije
ime ili poznati dio imena nose u nazivu.
Ovo spominjem na početku uvodnika 52.
broja Belišćanka jer želim upozoriti, ili neke
možda i podsjetiti, da je i to naša, belišćanska posebnost. Svojevrstan znak prepoznavanja, ne samo odakle smo, gdje i kome pripadamo nego i da je ime ili naziv koji sadržava
Bel ili Belišće postao stvaran znak uspješnosti, upornosti, odlučnosti, vrijednosti i dobrih
postignuća. Za grad, zajednicu, građane, za
opće dobro.
Treba li podsjetiti da je ime našega grada i daleko izvan gradskih i regionalnih granica postalo sinonim za uspješnost u korištenju novca
iz EU-a i resornih državnih izvora. Da je Belišće najjači i najuspješniji industrijski centar
u Slavoniji i Baranji i među najvećima i poslovno najuspješnijima u zemlji. Da smo među
samo četiri grada u Hrvatskoj koji imaju besplatan vrtić, da smo po sportskim rezultatima
i ulaganju u sport uz bok najjačim sportskim
gradovima. Da naš grad, naše gradske ustanove i institucije surađuju, razvijaju poslovnu suradnju i prijateljske odnose s gospodarskim,
društvenim, kulturnim i svim drugim subjektima u brojnim gradovima iz Hrvatske i gotovo
svih susjednih zemalja. Sve to pridonosi rezultatima koji se postižu, ostvaruju, a, što je najvažnije - vide i osjete u svakodnevnom radu i
životu naše zajednice.

Svibanj
Sve ovo što sam dosad spomenuo ima svoj lijepi nastavak i potvrdu u svibnju. Mjesecu koji je upravo iza nas i koji nećemo pamtiti po
lijepome vremenu, nego po brojnim lijepim,
vrijednim i važnim događajima. Svi oni imaju
prepoznatljiv spomenuti predznak i znače novi korak, novi doprinos znakovitom jačanju i
širenju stečenog ugleda i statusa našeg grada,
naše lokalne zajednice, ne samo u Hrvatskoj
nego i znatno šire.
Mjesec svibanj bio je mjesec svečanosti, mjesec slavlja. Dan grada i 135. rođendan obilje-

žavan je, po tradiciji, i u dobrom dijelu svibnja, a bilo je brojnih kulturnih događanja,
susreta, promocija, kolonija i sportskih natjecanja. Završna manifestacija i ove je godine
bio susret belišćanskih papirničara. I to je već
postalo lijepa tradicija. Susret je to s ljudima
koji su prije 40 i više godina stvorili čvrste temelje grada papira, temelje koji i danas dobro
drže važnu proizvodnju. Susret s bivšim radnicima belišćanskih tvornica papira zahvala
je svih nas za doprinos razvoju, perspektivi i
budućnosti grada i čini najljepši, baš naš belišćanski, način završetka ovogodišnje proslave
Dana grada.
Kada je o proslavama i obilježavanju riječ, želim istaknuti, iako u ovom broju donosimo i
opsežnu reportažu o tome, još jednu belišćansku posebnost - Dan hrvatskih branitelja
grada Belišća. Već četiri godine, prema odluci Gradskog vijeća, taj se dan obilježava 30.
svibnja. I ove je godine, na svečan i dostojanstven način, brojnim sadržajnim manifestacijama, susretima i odavanjem počasti obilježen
taj dan.
Izniman, nov, ponovno na originalno belišćanski način organiziran, događaj i sadržaj u
svibnju je i – Sat povijesti na otvorenom. Održan je - nigdje dalje nego u Auschwitzu, u Poljskoj. Mjesto je to, svi to dobro znamo, na kojem se ima što vidjeti, čuti, saznati i naučiti o
zlu, stradanjima i strahotama u najvećem koncentracijskom logoru u Drugom svjetskom
ratu. Na Satu povijesti na otvorenom bili su
najbolji učenici iz povijesti iz osnovne škole u
Belišću, a Grad Belišće bio je, u suradnji sa
Židovskom općinom Osijek, organizator tog
za sve sudionike jedinstvenog i vrijednog događaja, doživljaja i iskustva. I o tome detaljno
izvještavamo u ovom broju Belišćanka.

Gastrofest
Polako ali sigurno i turistička ponuda, sadržaji, kontakti, susreti i sve što ide uz tu atraktivnu i vrijednu djelatnost na području našeg
grada napreduje, razvija se, i širi. Lijepa i jasna potvrda tomu je i ovogodišnji Gastrofest,
peti zaredom, održan u Etno selu Bocanjevcima. Gastrofestom u Bocanjevcima stvara se
turistički brend Osječko- baranjske županije,
kako je rekao visoki dužnosnik Županije na
svečanosti otvaranja. Tu se prezentiraju sva
kvalitetna izvorna jela zelene i plave Hrvatske. Na ovogodišnjoj smotri u Bocanjevcima
bilo je više od 70 kuhara, uz velik broj udruga, tvrtki, izlagača iz cijele Hrvatske i gostiju iz Mađarske i Vojvodine. Toga su se dana
u Bocanjevcima automobili parkirali već na
prilazima selu, sve je bilo puno ljudi, sadržaja, pjesme, glazbe, jela, pića, smijeha i veselja.
Novi je to turistički korak u našem gradu. Lijep, sadržajan, raznovrstan i siguran. I što je
jako važno – podržan od brojnih sudionika i
gostiju. Lijep znak. I za danas i za ubuduće.

Vedrofon
Sada je i to već lijepa tradicija. Vedrofon, belišćanski dječji festival, održan je šesti put i okupio deset zborova s 400 malih pjevača iz cijele
zemlje. Impresivno! Mora se priznati. Lijepo,
važno i vrijedno obilježje našega grada, Grada
prijatelja djece, u kojem svaki svibnja, već šest
godina, kako to reče na otvorenju u sportskoj
dvorani prvi čovjek našega grada – odjekuje
pjesma djece, pjesma radosti, poruke ljubavi, druženja i svega najljepšeg što samo dječja
radost, osmijeh i susreti mogu pružiti. I to je
događaj koji nosi i ima prepoznatljiv naš, belišćanski znak. Ili ime, svejedno je.

Rebalans
Nisu samo proslave, obljetnice, rođendani i
slavlja obilježili protekli, po definiciji lijepi proljetni, mjesec. Ovogodišnji baš to i nije bio, bar
zbog vremenskih prilika. Ali za nas je bio lijep i
dobar, i vrijedan zbog važnih skupova, događaja i odluka koje će svima nama donijeti vrijedne nove sadržaje, koje će biti izravan doprinos
boljem, ljepšem, sigurnijem i zdravijem životu.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova
prihvatili drugi ovogodišnji rebalans proračuna, a glavni razlog je, kao i uvijek – razvoj i novi
razvojni koraci. Riječ je, dakako, o projektima,
i to o završetku četiriju započetih i realizaciji 11
novih infrastrukturnih projekata u gradu i prigradskim naseljima. Proračun se povećava za
više od pet milijuna kuna. Najveći dio predviđenih i pripremljenih projekata bit će završen
ove godine.
Lijepa zanimljivost je da je baš uoči sjednice
Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o novim projektima iz Zagreba, iz nadležnog ministarstva, stigla dobra vijest, vrijedna 200 tisuća
kuna. Toliko je novca Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU odobrilo za gradski projekt unaprjeđivanja predškolskog odgoja. Lijep je to nastavak belišćanske znakovite priče
o EU fondovima i pronalaženju novca – iz drugih izvora. No, ni to nije sve! Na vijeću se saznalo i da uskoro, ove jeseni, počinje izgradnja
novog pročišćivača i novog kanalizacijskog sustava na području grada. Velike su to investicije u okviru projekta FASEP, vrijedne više od 84
milijuna kuna. Od toga iz vanjskih izvora, najviše iz EU-a, stiže 96 % potrebnih sredstava, a
Grad sudjeluje samo sa 4 %.
Brojke najbolje govore, zar ne? I potvrđuju
ono što sam već nekoliko puta istaknuo – nisu
li to sve događaji i stvarnost koja ima izravnu
vezu s našim gradom, gradskim ustanovama,
tvrtkama i institucijama, a sve one imaju u imenu ili nazivu – Bel ili Belišće. To je ime stvarno znak(ovito). Ili, kako se to prije jako puno
godina u onoj poznatoj, priznatoj i bezbroj puta citiranoj civilizaciji reklo: Nomen est omen!
Mato Jerkić
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Održana 22. redovna radna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

Rebalans zbog 15 projekata
i uvjeta za provedbu FASEP-a

J

oš jedan, 2. ovogodišnji rebalans proračuna, radi realizacije 15
infrastrukturnih projekata – onih novih,
kao i dovršetka već
postojećih, novo zaduženje radi ostvarenja
istih, kao i poduzimanje pripremnih radnji i osiguravanje uvjeta za početak realizacije projekta
FASEP, bili su središnje teme 22.
po redu radne i redovne sjednice
Gradskog vijeća održane u petak,
12. svibnja. S ciljem osiguranja potrebnih financijskih sredstava i ispunjenja preduvjeta za realizaciju
vrijednih gradskih investicija, od
strane većine gradskih vijećnika
prihvaćene su Druge izmjene i dopuna Proračuna za 2019. godinu s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2019. godinu i Odluka o zaduživanju Grada
Belišća u 2019. godini kod OTP
banke d.d. Zadar. Aktualni sat je
i ovaj put izostao, jer nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a na
sjednici su donesene i odluke koje
su se, osim na izvršenje zakonskih
obveza, odnosile i na usklađivanje
propisa pojedinih gradskih odjela i javnih institucija s novim zakonima.
Ovogodišnjim 2. rebalansom proračun grada Belišća povećava se
za više od pet milijuna kuna, a razlog još jednog rebalansa u većem
su dijelu i ovaj put projekti. Kako je precizirao gradonačelnik u
izjavi za medije, radi se, između
ostaloga, i o 15 infrastrukturnih
projekata - dovršetku 4 započeta
projekta i realizaciji 11 novih koji se planiraju raditi tijekom ljeta
kako bi najveći dio njih bio završen do jeseni. Kako je obrazložio gradonačelnik, i novo zaduženje kod OTP banke u iznosu od
4.800.000 kuna kuna odnosi se na
financiranje provedbe spomenutog niza od 15 infrastrukturnih
projekata. Riječ je o sanaciji zgrade Starog mlina, gradnji nogostupa u Ulici M. Gupca u Bocanjevcima, završetku prilazne ceste
groblju u Gatu, uređenju rukometnog igrališta u Ulici M. Oreškovića u Bistrincima, osiguranju

Na sjednici Gradskog vijeća, usvojene su nove važne i vrijedne razvojne odluke za naš grad

projektne dokumentacije u okviru programa POS-a – društveno
poticane stanogradnje, dovršetku
radova u Ulici kardinala A. Stepinca, gradnji pristupne ceste od
Ulice Zrinke Kunc do odlagališta,
gradnji javne rasvjete do Svetišta
svete Ane, rekonstrukciji i gradnji
nogostupa u Belišću, gradnji prilazne ceste prema NK Gat, opremanju zgrade DVD-a Belišće,
javnu rasvjetu u odvojku Ulice
A.G. Matoša, ulaganju u nekretnine i kupnju poslovnih prostora
iznad ljekarne Popović i projektu
obnove krovišta stambene zgrade
u Pekmezici, Vij. S.H. Gutmanna
22. Kao najveći projekt, a ujedno
i novost, gradonačelnik je najavio
obnovu i gradnju novog prostora
ispred belišćanskog Gradskog bazena. Istaknuo je kako je u tijeku ishođenje sve potrebne dokumentacije i da je početak radova
predviđen nakon završetka kupališne sezone, u rujnu 2019. Prilikom govora o financijskoj obvezi
Grada Belišća oko elektrifikacije sv. Ane, uputio je veliku zahvalu HEP -u, koji je podmirio
najveći dio troškova, kao i županu Ivanu Anušiću, na njegovom
velikom angažmanu i potpori na
ovom projektu.
Također, jedna od važnijih točaka koju su vijećnici podržali je i
Odluka o davanju suglasnosti za
korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za sana-

ciju odlagališta otpada u Belišću.
Kako je pojasnio gradonačelnik,
zbog skorog početka radova u
okviru projekta FASEP u tijeku
su i pripreme za novu regulaciju
prometa i uspostavu novih prilaza
prema odlagalištu u Belišću.
- Skorašnja gradnja novog pročistača i novog kanalizacijskog sustava na području grada, bitno će
utjecati na buduću regulaciju prometa. S obzirom na to da se nalazi na osjetljivom dijelu, kad je u
pitanju i prilaz odlagalištu, spremamo se osigurati i nove pravce.
Planiramo na taj način to trajno
riješiti, pa da nakon što je gotovo pola stoljeća odvoz otpada išao
kroz Starovalpovački put, to tako više ne bude. Želimo pripremiti sve da, i kad završi FASEP,
imamo nove pravce koji će ih rasteretiti i najmanje opteretiti bilo koji drugi dio grada. Stoga ću
već sada zamoliti za razumijevanje sve naše sugrađane, kada najesen počnu radovi, u okviru realizacije projekta FASEP, posebno
iz tog dijela Belišća, strpimo se i
istrpimo, bit će tu i prašine i svega dok radovi budu trajali. No, radi se o nečemu što je sigurno za
idućih nekoliko desetljeća od koristi ne samo za sadašnje, nego i
za buduće generacije, a to je novi
kanalizacijski sustav, novi sustav
vodoopskrbe na području našeg
grada. Vrijednost investicije je više od 84 milijuna kuna, od čega se

iz drugih, vanjskih izvora financira u iznosu od 96 % – 69 % EU,
13,5 % Hrvatske vode, 13,5 %
resorno ministarstvo i samo 4 %
Grad Belišće. Mi sami takvu investiciju ne bismo mogli napraviti u
idućih sto godina, pa mislim da se
isplati malo istrpjeti, jer će sigurno pridonijeti poboljšanju kvalitete života i životnog standarda na
području našeg grada - rekao je
u izjavi za medije gradonačelnik
Dinko Burić.
Osim spomenutih odluka na
22. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća usvojene su odluke vezane uz program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom i financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću. Također su prihvaćeni i Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara na području grada Belišća za
2019. godinu, Plan zaštite od požara tijekom žetvenog razdoblja,
Odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, Izmjene i dopune
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020., kao i Odluka o
prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi
Trg A. Starčevića 17.
Dajana Petovari
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inistarstvo
regionalnog
razvoja i fondova Europske unije 21.
svibnja 2019.
godine svečano je uručilo 370
novopotpisanih ugovora za sufinanciranje projekata namijenjenih podizanju standarda komunalne, socijalne i gospodarske
infrastrukture na potpomognutim i brdskoplaninskim područjima.
Na objavljeni poziv za dostavu
projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata iz programa
Održivi razvoj lokalne zajednice u veljači 2019. pristiglo je 458
zahtjeva. Za Program održivog
razvoja lokalne zajednice odabrano je ukupno 300 projekata,
među kojima je i projekt Grada
Belišća „Novi Maslačak – unaprjeđenje predškolskog odgoja u gradu Belišću“. Za potrebe
rekonstrukcije kuhinje i prostora za arhivu te uređenje okoliša,
Ministarstvo je odobrilo potporu u visini od 200.000 kn, dok je
ukupna vrijednost projekta oko
450.000 kn. Ovim projektom
nastavlja se podizanje kvalitete predškolskog odgoja. Podsjetimo da je u energetsku obnovu
i sanaciju zgrade Dječjeg vrtića
Maslačak prošle godine uloženo oko sedam milijuna kuna, uz
sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
Osječko-baranjske županije.
Ova dobra vijest stigla je u naš
grad baš na dan održavanja posljednje sjednice Gradskog vijeća i gradonačelnik ju je prenio
vijećnicima uz komentar:
- Raduje nas činjenica što se započeti projekti realiziraju planiranom dinamikom. Prijavljeni
projekti na natječaje Europske
unije i na natječaje resornih ministarstava sad su na evaluaciji kod nadležnih tijela, a mi smo
optimisti, čekamo dobre vijesti. Baš je i danas uoči sjednice
Gradskog vijeća stigla također
jedna lijepa vijest iz Ministarstva
regionalnog razvoja, odnosno
odobreno nam je 200.000 kuna
za dodatna ulaganja u dječji vrtić, što konkretno mislimo namijeniti za nabavu nove kuhinje
i uređenje prostorija i okoliša zadovoljno je istaknuo gradonačelnik Belišća Dinko Burić.
Podsjetimo još i na važnu činjenicu da su radovi na temeljitoj
obnovi vrtića trajali gotovo cijelu prošlu godinu, a krajem godine otvoren je vrtić u kojem su
osigurani i ispunjeni svi uvjeti za

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je projekt Grada Belišća „Novi Maslačak – unaprjeđenje predškolskog odgoja u gradu Belišću“

Nova podrška projektima u našem gradu

Još 200 tisuća kuna
za unaprjeđenje
predškolskog odgoja

Predviđeno je i uređenje okoliša vrtića

Kuhinja u vrtiću bit će potpuno obnovljena

kvalitetan i ugodan boravak.
Inače, ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.912.446,36
kuna s PDV-om, a sufinancirali
su ga Ministarstvo graditeljstva
i prostornog uređenja putem
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo reg. razvoja i fondova EU-a
putem Fonda za sufinanciranje
EU projekata, Osječko-baranjska županija, Ministarstvo demografije, program Interreg
IPA CBC HR – SRB i Grad Belišće. Osječko-baranjska županija sudjelovala je u projektu sa
700 tisuća kuna.
Kroz projekt R-SOL – E na južnoj strani krovne konstrukcije
na zgradu vrtića postavljena je
solarna elektrana koja će znatno pridonijeti energetskim uštedama. Očekivana ušteda energije veća je od 78 %. Nakon svega
toga, Gradska uprava je donijela odluku i da je vrtić za sve korisnike besplatan, pa je naš grad
postao jedan od četiri u Hrvatskoj koji su uveli takvu pravu i
izravnu pomoć mladim obiteljima.
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Konferencija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

O demografskoj revitalizaciji
Slavonije, Baranje i Srijema

N

a Katoličkom
bogoslovnom
fakultetu u Đakovu 21. svibnja
2019. održana
je konferencija “Doprinos jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”.
Organizatori konferencije bili
su Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Đakovo.
Konferenciju su otvorili dekan
Katoličkog bogoslovnog fakulteta, dr. sc. Vladimir Dugalić,
zamjenik župana Osječko-baranjske županije Petar Lagator,
gradonačelnik Đakova Marin
Mandarić te pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku Ivica Bošnjak.
Konferencija je bila prva u nizu koje će Ministarstvo organizirati u suradnji s gradovima i
općinama 2019. i 2020. godine.
Cilj konferencije bio je okupiti
predstavnike lokalne, regionalne i državne razine, stručnjake
iz područja demografije i srodnih područja te predstavnike
Ministarstva. Naglasak je stavljen na razmjenu iskustava i primjere dobre prakse, predstavljanje mjera koje se provode na sve
tri razine te probleme i moguća
rješenja u praksi.
U prvom dijelu konferencije kao
govornici sudjelovali su demograf s Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar“ u Vukovaru, dr.
sc. Dražen Živić, načelnik Sektora za demografski razvoj, dr.
sc. Domagoj Novosel, predstavnik Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. Robert Skenderović,
te predstavnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, dr.
sc. Pero Aračić.
Polazna osnova za rješavanje
problema i izazova današnjeg
društva iziskivala je i pogled u
prošlost, a prisutni govornici
iznijeli su demografske, povijesne i sociološke kontekste kako
bi se što lakše razumio prostor i
vrijeme u kojem sada živimo.
U izlaganjima prvog dijela konferencije predstavljena su demografska kretanja naše regije

ll O iskustvima i poticajnim mjerama Grada Belišća na konferenciji je govorio
zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić i istaknuo da Grad Belišće u 2019.
godini provodi program koji obuhvaća 25 poticajnih socijalno-demografskih
mjera. Neke od mjera s najvećim udjelom povećanja izdvajanja sredstava su
besplatan vrtić i 10-postotno povećanje plaća zaposlenicima vrtića, gradnja
stanova iz programa poticane stanogradnje, studentske stipendije, naknada za
novorođenčad, besplatni udžbenici za osnovnu školu, socijalna samoposluga,
mliječna kuhinja za učenike osnovne škole, uskrsnice za umirovljenike,
božićnice za nezaposlene te besplatan gradski prijevoz srednjoškolaca

Sudionici konferencije o demografskoj revitalizaciji u Đakovu

proteklih desetljeća te nužnost
provođenja sveobuhvatnih, dugoročnih i održivih mjera kao
perspektive oporavka. Zaključeno je da su negativna demografska kretanja u 20. stoljeću
posljedica povijesnih događaja
koji nisu bili povoljni za našu regiju, kao što su procesi deagrarizacije, ratna stradanja i promjene društvenih i političkih
prilika. Demografski trend koji
se pojavljuje u mnogim državama svijeta, znan kao bijela kuga,
na našem području postoji više
od 150 godina, a neke od država problem nataliteta rješavaju
imigracijom.
Drugi dio konferencije bio je
posvećen primjerima dobre
prakse i predstavljanju mjera
koje se provode na lokalnoj i nacionalnoj razini. Govorili su voditeljica Službe za istraživanje i
koordinaciju demografske politike Ivana Udovičić, zamjenik

gradonačelnika Đakova Robert
Francem, gradonačelnik Novske Marin Piletić, u ime Općine
Strizivojna Matea Spajić, zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić te načelnik Općine
Vladislavci Marjan Tomas.
Zamjenik Varžić je u svom izlaganju naveo da Grad Belišće u
2019. godini provodi program
koji obuhvaća 25 poticajnih socijalno-demografskih mjera. Neke od mjera s najvećim udjelom
povećanja izdvajanja sredstava
su besplatan vrtić i 10-postotno
povećanje plaća zaposlenicima
vrtića (3.744.000 kn; povećanje
924.000 kn); gradnja stanova iz
programa poticane stanogradnje (3.384.000 kn); studentske
stipendije (820.000 kn; povećanje 193.500 kn); naknada za
novorođenčad (500.000 kn, povećanje s 4000 na 5000 kn po
novorođenom djetetu); besplatni udžbenici za osnovnu školu

(800.000 kn; ako država preuzme na sebe financiranje, sredstva će se preusmjeriti); socijalna samoposluga (200.000
kn); mliječna kuhinja za učenike osnovne škole (100.000
kn); uskrsnice za umirovljenike (250 kn); božićnice za nezaposlene (250 kn) te besplatan
gradski prijevoz srednjoškolaca
(360.000 kn).
Kao dodatan poticaj svima koji u budućnosti žele graditi nove objekte ili rekonstruirati stare i živjeti na području svih naših
osam prigradskih naselja, u sljedećem će razdoblju biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa te komunalne naknade
u desetogodišnjem razdoblju.
Naglasio je da samo zajedničkim
djelovanjem na svim navedenim
razinama možemo odgovoriti
na izazove i svojim djelovanjem
danas utjecati na demografska
kretanja u budućnosti.
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S

at povijesti na
otvorenom organizirali su Grad
Belišće i Židovska općina Osijek,
i to na posebnom
mjestu, u Auschwitzu u Poljskoj,
na mjestu i u prostoru gdje je u
vrijeme 2. svjetskog rata bio najveći i najstrašniji koncentracijski logor, velika tvornica smrti, u
kojoj su nacisti ubili više od milijun nevinih ljudi, pretežno Židova, među kojima je bio i veliki
broj djece. Sudionici sata povijesti bili su najbolji učenici iz povijesti iz osmih razreda Osnovne
škole Ivana Kukuljevića Belišće:
Jan Lukčević, Klara Stanković,
Fran Šandor, Žana Šimenić i Marina Galinović, nastavnik povijesti Miro Pušić i ravnatelj osnovne
škole Darko Kovač. Na satu povijesti bili su i organizatori ovog
iznimnog posjeta, gradonačelnik Belišća Dinko Burić i predstavnik Židovske općine Osijek
Dragutin Kohn, kao i zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić
i pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Antonija
Andrašek Barić.
Na mjestu bivšeg koncentracijskog logora Auschwitz, Belišćani su u petak, 10. svibnja, uz
stručnog vodiča, Poljaka Ryszarda Domasika, razgledali sva najvažnija mjesta stradanja brojnih
nevinih žrtava (zgrade, barake,
plinske komore i krematorije),
kao i mnogobrojne sačuvane dokumente, fotografije, predmete i
sve što se nalazilo u sklopu logora, a što podsjeća na veliku tragediju iz 2. svjetskog rata. Uz
Auschwitz su posjetili i drugi logor, mjesto egzekucije Auschwitz
Birkenau.
Istoga je dana, za trodnevnog boravka u Poljskoj, delegacija grada Belišća posjetila i Wadowice, rodno mjesto Ivana Pavla II.,
gdje su imali prilike vidjeti i njegovu rodnu kuću.

Znamenitosti Krakova
Nakon smještaja u Ibis Budget
Hotel Stare Miasto u kraljevskom gradu Krakovu, slijedio je
razgled Starog grada i arhitektonskog umjetničkog bogatstva
stavljenog na listu svjetske baštine UNESCO-a - utvrde Barbacan, Florijanovih vrata - jedinog sačuvanog ulaza u Stari grad,
a potom i obilazak glavnog trga
grada gdje se nalaze renesansna
građevina Sukiennice - središnja
"tržnica" s luksuznim trgovinama,
toranj i crkva sv. Djevice Marije, poznata po svom oltaru i zvu-

Ulaz u logor Auschwitz simbol je stradanja i patnje u svim logorima Drugog svjetskog rata

Najbolji učenici iz povijesti 8. razreda belišćanske
osnovne škole na povijesnom putovanju u Poljsku

Sat povijesti
na otvorenom
- u Auschwitzu
llNa mjestu bivšeg
koncentracijskog logora Auschwitz,
Belišćani su u petak, 10. svibnja,
uz stručnog vodiča, razgledali sva
najvažnija mjesta stradanja brojnih
nevinih žrtava (zgrade, barake,
plinske komore i krematorije),
kao i mnogobrojne sačuvane
dokumente, fotografije, predmete i
sve što se nalazilo u sklopu logora,
a što podsjeća na veliku tragediju
iz 2. svjetskog rata. Uz Auschwitz
su posjetili i drugi logor, mjesto
egzekucije Auschwitz Birkenau

Belišćani su uz stručnog vodiča razgledali sva najvažnija mjesta i objekte stradanja brojnih nevinih
žrtava, kao i mnogobrojne sačuvane dokumente i
predmete
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ku trube svakog sata, kao i toranj
gradske vijećnice.
Sljedeći dan, u subotu, 11. svibnja, belišćanski predstavnici započeli su šetnjom ulicama do
glavnog trga, a zatim i do drugog
dijela Starog grada i poznate židovske četvrti Kazimierz. Obišli su Staru sinagogu, rodnu kuću Heleny Rubinstain, Visoku
sinagogu. Posjetili su i Podgorzu, mjesto gdje se nalazio geto
u 2. svjetskom ratu i bili na Trgu
heroja iz geta. Zatim su posjetili Muzej tvornicu Oscara Schindlera, izrazito moderan muzej
koncipiran kao impresivan mali multimedijalni vremeplov kroz
gradsku povijest, a sve viđeno u
muzeju govori o Krakovu u vrijeme okupacije od 1939. do 1945.
i godinama do njegova oslobođenja.

Muzej, tvornicu poznatog Oscara Schindlera, Belišćani su također razgledali s velikim zanimanjem

Tijekom boravka u Poljskoj delegacija Grada Belišća
posjetila je i Wadowice, rodno mjesto Ivana Pavla II.

Podzemni grad od soli
U nedjelju, 12. svibnja, posljednjeg dana boravka u Poljskoj,
belišćanska je delegacija posjetila rudarski gradić Wieliczka i njegov ogroman i fascinantan rudnik soli, što seže 327 metara u
dubinu, a čiji se hodnici rasprostiru u dužinu oko nevjerojatnih 300 kilometara, a sadrže oko
2000 dvorana. Ondje su rudari u
labirintu rovova, prolaza, podzemnih dvorana i jezera uklesali
veličanstvene i jedinstvene brojne kapelice s oltarima, kipovima,
lusterima i raznim drugim ukrasima. Od samo dijela isklesanih
ljepota viđenih u rudniku soli, također svrstanom na UNESCOov popis mjesta svjetske baštine
u Europi, zasigurno je najviše pogleda, pažnje, divljenja i bljesaka
fotoobjektiva svih turista izazvao
impozantan prostor "Slane katedrale". Nakon više od dvosatnog
razgledanja, samo jednog djelića rudnika, belišćanski turisti sjeli su u autobus i puni pozitivnih
dojmova krenuli na put kući.

Dojmovi sudionika i
organizatora
Po povratku s putovanja, izjave
za medije dali su organizatori putovanja gradonačelnik Dinko Burić i predstavnik Židovske općine
Osijek Dragutin Kohn.
Tom prilikom gradonačelnik
Dinko Burić rekao je:
- Sama inicijativa Židovske općine Osijek nešto je što je iznimno
vrijedno. Počašćeni smo mogućnošću sudjelovanja u projektu
koji je univerzalan i važan za sve
generacije, posebno za mlade.

Poseban doživljaj bio je i posjet rudarskom gradiću Wieliczka
i razgledanje fascinantnog, svjetski poznatog rudnika soli

Svi mi trebamo obilaziti mjesta
stradavanja, mjesta gdje se čovjek ne može ne zapitati kako je
moguće da takva zvjerstva i takve
zločine čini čovjek čovjeku. Ono
što smo vidjeli u Auschwitzu nadilazi prave riječi kojima bi se
mogla opisati osjećanja i ono što
prođe kroz čovjeka i dođe do njegove svijesti. Iskreno se nadam
da će ovo putovanje za ovih pet
mladih ljudi biti jedna prava škola života, sa željom da ta iskustva
koja nose sa sobom ovoga puta, s
mjesta stradavanja milijuna i milijuna ljudi, oni prenesu i svojim
prijateljima, generaciji i obiteljima i da budu prenositelji kulture
mira, a ne kulture rata - rekao je
gradonačelnik Burić.
Na putovanje života osvrnuo se
i predstavnik Židovske općine
Osijek Dragutin Kohn: - Na moj
prijedlog, Židovska općina Osijek prihvatila je program suradnje s Gradom Belišćem, da bismo poslali predstavnike osmih
razreda osnovne škole u posjet
Auschwitzu, s obzirom na to da
su svladali povijest II. Svjetskog
rata – holokaust, što je gradonačelnik Dinko Burić objeručke prihvatio. Mislim da je dobro
za djecu u tim godinama da su
to vidjela i da to prenesu dalje.
Oni će sigurno sve ispričati svojim prijateljima u školi, tako da
to i oni saznaju. Bit je da čovjek
treba shvatiti što se tamo događalo, kako su oni živjeli. Kada
čitaš knjigu, kada slušaš u školi,
to je dobro, ali ne ostavlja takav

Uz Auschwitz, posjećen je i drugi logor,
mjesto egzekucije Auschwitz Birkenau

trag. Siguran sam da će ovo putovanje na djecu ostaviti pozitivan trag, jer drukčije je kada si
na licu mjesta, kada ti to možeš
vidjeti - rekao je Dragutin Kohn
te uputio veliku zahvalu Gradu
Belišću, a gradonačelniku i njegovim zamjenicima i suradnicima što su, kao i Osnovna škola,
prihvatili njihov program.
Posjet najvećem koncentracijskom logoru ostavio je traga na
svim sudionicima putovanja, osobito na belišćanskim osnovcima,
u čije su ime govorili Marina Galinović iz 8.e razreda i Fran Šandor iz 8.c. Kako su rekli, ono što
su u školi učili o samom logoru
nije im djelovalo toliko ozbiljno,
sve dok ga nisu i sami posjetili i
spoznali što se tamo uistinu dogodilo. Složili su se da je neposredan posjet koncentracijskom
logoru i prolaženje kroz hodnike
zgrada, barake i plinske komore za njih bilo jako emotivno i da
na sve ono što su vidjeli, čuli, doživjeli i spoznali nitko ne može
ostati ravnodušan. Zaključili su
da je cijelo putovanje za njih jedno nezaboravno iskustvo, o kojemu će rado govoriti prijateljima
i obiteljima te su zahvalili organizatorima što su im omogućili
da sudjeluju na satu povijesti na
otvorenom.

Da se nikada ne ponovi
Kažu, neka putovanja vas obilježe
za cijeli život. Posjet Auschwitzu
bio je takvo putovanje, vrlo emo-

tivno iskustvo, koje se pamti i koje je definitivno promijenilo našu
percepciju jednog, ako ne i dosad
najvećeg genocida, koji se zbio na
tlu Europe za 2. svjetskog rata.
Unatoč svemu lijepome što smo
vidjeli i proživjeli na trodnevnom,
vrlo sadržajnom putovanju u Poljskoj, kući se nismo vratili isti kao
što smo bili prije. Dvije tone ljudske kose, više od 40 tisuća cipela, kovčega, limenki i drugi jezivi
eksponati koji su nekada bili vlasništvo običnih, nevinih ljudi svih
generacija, kao i mračne, hladne
zgrade, barake i komore, ostali su
kao trajan podsjetnik na sve strahote, užase i zločine koji su industrijskim metodama počinjeni
nad tisućama i tisućama nedužnih
ljudi, žena i djece.
Na licu mjesta suočeni s nezamislivo okrutnom, teškom, hladnom i nažalost vrlo stvarnom i
surovom istinom i prošlošću, za
čiju je zamisao, ostvarivanje, time i postojanje, zaslužan isključivo čovjek, svjesni prolivene krvi
i ljudskog pepela kojima su natopljeni tlo i hodnici kojima smo
hodali, preostaje nam samo prenijeti ovo iskustvo drugima, nadati se, htjeti, željeti, vjerovati i
činiti sve što možemo da se ovakvo nešto u sadašnjosti i u budućnosti više nikada ne ponovi. Da
se Auschwitz, kao ni svi mali i veliki Auschwitzi, koji se i danas događaju diljem svijeta, više nikada
ne dogode!
Dajana Petovari
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ove, već četvrte godine u
nizu, u gradu Belišću bogato, svečano i dostojanstveno obilježen je Dan
hrvatskih branitelja grada Belišća. Podsjetimo,
Belišće je jedna od rijetkih lokalnih sredina čije je Gradsko
vijeće na prijedlog braniteljskih
udruga i Odbora za branitelje i
stradalnike Domovinskog rata,
2016. godine jednoglasno prihvatilo i podržalo odluku o ustanovljenju i obilježavanju posebnog datuma, 30. svibnja, kao
Dana hrvatskih branitelja grada
Belišća, posvećenog ne samo hrvatskim braniteljima grada Belišća i cijele Valpovštine, nego i u
počast svim hrvatskim braniteljima iz cijele Hrvatske.
Ovogodišnji je prigodan i sadržajan program proveden u organizaciji Grada Belišća i Odbora
za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata započeo
već u srijedu, 29. svibnja, kada
je u večernjim satima, u dvorani Centra za Kulturu Sigmund
Romberg prikazan prigodan
glazbeno-scenski program Bitka
za Vukovar – kako smo branili
grad i Hrvatsku. Interes i želju
za sudjelovanjem na ovom događanju imali su mnogobrojni
naši sugrađani i brojni gosti, što
pokazuje i činjenica da su raspoloživa mjesta Centra za kulturu
te večeri u rekordnom roku bila popunjena. Uz Belišćanima
vrlo dobro poznate i drage goste - hrvatske branitelje Damira
Plavšića i Damira Markuša Kutinu - autore spomenutog glazbeno-scenskog prikaza Bitke za
Vukovar i dviju knjiga ispunjenih svjedočanstvima o ratnim
zbivanjima, svojim su sudjelovanjem u realizaciji dali izniman
doprinos i djeca i odrasli članovi našeg domaćeg KUD-a Šokadija Bocanjevci. Na svečanosti
su, uz sudionike i izvođače, bili
i predstavnici organizatora i domaćina Grada Belišća gradonačelnik Dinko Burić, zamjenici
Ljerka Vučković, Domagoj Varžić i njihovi suradnici, hrvatski
branitelji, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, zapovjedništvo 107. brigade Hrvatske vojske, predstavnici
ostalih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih
poslova, predstavnici braniteljskih udruga, Policijske postaje
Belišće, Osječko-baranjske županije i svih jedinica lokalne samouprave, braniteljskih udruga
proisteklih iz Domovinskog rata
uz mnoge predstavnike javnog,
gospodarskog i vjerskog života
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Ove godine uz glazbeno-scenski program, mimohod, polaga

Svečano i dostojans
Dan hrvatskih bran

Mimohod ulicama našega grada

Molitvu za poginule branitelje predvodio je fra Dario Mican, župni vikar i duhovnik belišćanskih branitelja

Emotivna večer i prigodan večernji program „Bitka za Vukovar“
završili su zajedničkom pjesmom sudionika programa i brojne publike

Na svečanosti u Centru kulture
sudionicima se obratio i gradonačelnik Dinko Burić
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anje vijenaca i paljenje svijeća, misu i zajedničko druženje:

stveno obilježen
nitelja grada Belišća

Najviše zanimanja kod najmlađih privukla je prezentacija znanja i
vještina te prikaz opreme vojnih i policijskih snaga

rata, nego ljubljenju mira. To je
pred našom savjesti najvrednija
pobjeda u ime naših palih boraca, jer nitko od njih nije položio život samo za slobodnu i
neovisnu Hrvatsku, nego i da
oni koji dolaze iza njih ne dopuste da ikad više vladaju mržnja, nesnošljivost i nečovječnost. Ne zaboravimo, ali radi
nas, radi naših poginulih suboraca i prijatelja, ali i onih koji
dolaze poslije nas, oprostimo i
govorimo o istini, kako se ovakvo nešto više nikad ne bi dogodilo - poručio je gradonačelnik
Dinko Burić. Vrlo emotivna večer i prigodan večernji program
„Bitka za Vukovar”, završili su
zajedničkom pjesmom „Lijepa li si“, koju su izveli sudionici uprizorenja u zajedništvu sa
brojnom publikom.

Mimohod,
vijenci, smotra

U ime Grada Belišća vijence su položili i upalili svijeću zamjenici
gradonačelnika Ljerka Vučković i Domagoj Varžić, uz potpredsjednika Gradskog vijeća Zlatka Adjulovića

grada Belišća, učenike, nastavnike i profesore Osnovne škole
Belišće i Srednje škole Valpovo
te ostale goste. Nazočne je kroz
cjelovečernji događaj, uz autore vodila i ravnateljica Centra za
kulturu Tea Kozina.

Lijepe poruke
Unatoč svemu proživljenom
gosti iz Vukovara odaslali su
svima poruke mira, ljubavi i
praštanja. Damir Markuš Kutina istaknuo je i zajedničku želju da se pronese istina o onome što se u Vukovaru dogodilo,
da branitelji pišu o svojim isku-

stvima kako bi njihovi potomci znali istinu i što se događalo
u vrijeme rata, kako se više nikad ne bi ponovilo i da se Vukovar nikada ne zaboravi. Vrlo
emotivan i dirljiv govor imao je
i gradonačelnik Dinko Burić, i
sam hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata.
- Najvažnija pobjeda svih nas
koji smo prošli strahote rata,
koji smo svjedočili mržnji i zločinu je - da ne mrzimo. Najveća pobjeda nad zločincima je ta
da našoj djeci i unučadi ne prenosimo mržnju nego ljubav, ne
prenosimo nesnošljivost nego
praštanje. Ne učimo ih kulturi

Sutradan, u četvrtak, 30. svibnja, na sam Dan hrvatskih branitelja grada Belišća, ispred
zgrade Gradske uprave grada
Belišća organizirano je zajedničko postrojavanje svih sudionika ovogodišnjeg svečanog
mimohoda. Nakon fotografiranja, povorka sudionika sastavljena od brojnih članova vojnih
postrojbi i braniteljskih udruga i udruga proisteklih iz Domovinskog rata Valpovštine,
predstavnika Vatrogasne zajednice Belišće i ostalih gostiju, predvođena pripadnicima
OS-a, uz istaknute je pripadajuće zastave i obilježja udruga,
a u pratnji Puhačkog orkestra
DVD-a Valpovo, svečano i dostojanstveno pošla prema belišćanskom groblju gdje je kod
spomen-križa započeo svečani
protokol polaganja vijenaca i
paljenja svijeća.
U ime Grada Belišća vijence
su položili i upalili svijeću zamjenici gradonačelnika Ljerka
Vučković i Domagoj Varžić, uz

potpredsjednika Gradskog vijeća Zlatka Adjulovića, Antun
Blažević, predsjednik Savjeta
za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Osječko-baranjske županije i Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje
Belišće, dok su svijeće upalili predstavnici Grada Valpova na čelu s gradonačelnikom
Matkom Šutalom, predstavnici braniteljskih udruga i udruga proisteklih iz Domovinskog
rata, predstavnici MORH-a,
MUP-a i drugih civilnih službi
te okupljeni građani. Na početku svečanosti Valentina Pavlović izvela je Himnu domovini,
a poslije minute šutnje za hrvatske branitelje i svečanih činova polaganja vijenaca i paljenja svijeća, molitvu za poginule
branitelje predvodio je fra Dario Mican, župni vikar i duhovnik belišćanskih branitelja koji
je potom u Župnoj crkvi svetog
Josipa Radnika predvodio i misu zadušnicu.
Nakon službenog djela prigodno je druženje svih sudionika, prema tradiciji, nastavljeno na prostoru belišćanskog
gradskog bazena uz zajednički
ručak za koji su se prema običaju pobrinuli vrijedni članovi Udruge Kotličari i prigodni
program. Prisutne su tom prigodom pozdravili i prigodne
im riječi uputili zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić
i izaslanik župana predsjednik Savjeta OBŽ-a za branitelje i stradalnike, Antun Blažević. Tamo je brojnim gostima i
sugrađanima te djeci prezentirana vojna i policijska oprema, vozila, naoružanje i oprema Ministarstva obrane RH
– Gardijsko-oklopno mehanizirane brigade I. mehanizirane bojne "Sokolovi", Ministarstva unutarnjih poslova – PU
županije,
Osječko-baranjske
Odjela za prevenciju, Odjela
protueksplozijske zaštite, Interventne jedinice policije, Policijske postaje Belišće, MUP
– Područnog ureda civilne zaštite, Vatrogasne zajednice
grada Belišća, Gradskog društva Crveni križ Valpovo, Radio
kluba Belišće i Hrvatske gorske
službe spašavanja. Najviše interesa kod polaznika Dječjeg vrtića Maslačak i osnovnoškolaca, kao i mnogo puta do sada,
privukla je prezentacija znanja i vještina te prikaz opreme
i naoružanja vojnih i policijskih
snaga.
Dajana Petovari
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Tradicionalnim susretom belišćanskih papirničara završen
program obilježavanja Dana grada Belišća

Zahvale za doprinos razvoju,
prosperitetu i budućnosti grada Belišća
ll Neizmjerno sam zahvalan našim “oldtajmerima” koji su prije 30 i više godina stvorili toliko dobroga kada je
u pitanju gospodarstvo Belišća. Divim se njihovom znanju, energiji, volji i radnom iskustvu koje i danas stavljaju
na raspolaganje za dobrobit Belišća - istaknuo je gradonačelnik Dinko Burić, dodajući kako se nada da će, ako
ne prije, prva tvornica higijenskog papira u Hrvatskoj, ona belišćanska, s realizacijom početi 2021. godine
“Belišće, grad papira – jučer,
danas, sutra”, naziv je tradicionalnog susreta papirničara održanog u nedjelju, 19. svibnja, u
večernjim satima, u Ribičkom
domu na lijevoj obali rijeke Drave, a kojim je ujedno i završen
program ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Belišća.
Gradonačelnik Belišća Dinko Burić, kao domaćin susreta, i
ovaj put istaknuo je važnost odavanja počasti svima onima koji su svojim znanjem i trudom
stvorili Belišće kao grad papira. Ipak, neizostavna tema i na
ovom susretu bila je budućnost
– projekt gradnje nove tvornice
higijenskog papira u Belišću. Iako ni ovaj put nije htio o detaljima, gradonačelnik je, uz ostalo,
naglasio:
- Sada treba biti strpljiv i pažljivo odraditi ovu najosjetljiviju fazu projekta kojim se bavimo posljednje tri godine. Neizmjerno
sam zahvalan našim “oldtajmerima” koji su prije 30 i više godina stvorili toliko dobroga kada
je u pitanju gospodarstvo Belišća. Divim se njihovom znanju,
energiji, volji i radnom iskustvu
koje i danas stavljaju na raspolaganje za dobrobit Belišća, dodajući kako se nada da će,
ako ne prije, prva tvornica higijenskog papira u Hrvatskoj, ona
belišćanska, s realizacijom početi 2021. godine.
Susret s umirovljenim papirničarima je, kako je zaključio gradonačelnik, još jedna prilika pokazati da cijenimo svoju prošlost,
da cijenimo one koji su desetljećima nešto stvarali kako bi nam
bili primjer.
- Oni su živi dokaz onoga “mi”, o
čemu stalno pričamo. Pojedinac
je važan, ali uvijek može više napraviti kada ima nekoga uz sebe
- poručio je gradonačelnik Dinko Burić.
Ne može se spomenuti papirna

industrija u Belišću, a da se ne
spomene profesor Milorad Krgović, ali i njegov značaj i veliki
doprinos u pripremama za ostvarenje ideje i projekta najavljene nove tvornice.
- Želimo graditi i raditi kao što

smo to nekada činili. Želimo
stvoriti mogućnost da se ljudi
zaposle, da mogu riješiti svoje
socijalne probleme. Želimo i da
Belišće bude snažno i jako onako kao što je nekada bilo - kratko je rekao profesor Krgović.

S obzirom na belišćansku povijesti i sadašnjost te najave za budućnost, doista se može reći da
je Belišće grad papira i jučer i
danas i sutra.
Monika Đogaš

Gradonačelnik Dinko Burić, domaćin susreta, pozdravio je sve sudionike i istaknuo važnost odavanja
počasti svima onima koji su svojim znanjem i trudom stvorili Belišće kao grad papira

Oni su stvarali i održali tradiciju proizvodnje papira u našem gradu

Profesor Milorad Krgović i medijima je govorio o novom vrijednom i važnom projektu koji se
priprema u našem gradu
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Edukativne aktivnosti belišćanskog Poduzetničkog inkubatora i Lokalne razvojne agencije

Predstavljene mjere za
samozapošljavanje i zapošljavanje

P

oduzetnički inkubator Polet i Lokalna razvojna agencija Grada Belišća, u
suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, u petak, 10. svibnja 2019. godine, u Velikoj vijećnici grada Belišća održali su još
jedno besplatno edukativno predavanje na temu „Predstavljanje
mjera HZZ-a za samozapošljavanje i zapošljavanje“.
Na početku skupa sve sudionike pozdravila je direktorica
Poduzetničkog inkubatora Karolina Štefan Bugarinović, zahvalila je Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje na uspješnoj suradnji, kao i Miroslavu Vaneku,
rukovoditelju Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek
i Nataši Štiglec, stručnoj savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ostalim suradnicima na dolasku i predstavljanju
mjera za samozapošljavanje i
zapošljavanje.
Svrha ove edukacije bila je da
trenutačno nezaposlene osobe
i postojeći poduzetnici s područja grada Belišća u što većoj
mjeri koriste mjere za zapošljavanje i samozapošljavanje iz
nadležnosti Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje. Paket novih
mjera koje su stupile na snagu
ove godine sadrži devet mjera
aktivne politike zapošljavanja,
a riječ je o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje,
potpori za samozapošljavanje,
obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mje-

Sudionike skupa u Belišću pozdravila je direktorica Poduzetničkog inkubatora Karolina Štefan Bugarinović

O novim mjerama i mogućnostima zapošljavanja govorili su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

stu, stručnom osposobljavanju
za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i
stalnom sezoncu.
Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da

se neke od mjera mogu koristiti kombinirano, uvećanje iznosa
financijskih potpora i novčanih
pomoći te naglasak na mjere
stalni sezonac, kao i na obrazovanja i usavršavanja.
Poduzetnički inkubator Po-

let d.o.o. i Lokalna razvojna
agencija Grada Belišća d.o.o. i
u idućem će razdoblju nastaviti organizirati besplatna edukativna predavanja, namijenjena
potencijalnim i postojećim poduzetnicima.
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Grad Belišće provodi drugi projekt iz programa zapošljavanja žena “Zaželi”

40 zaposlenica u projektu
“Još jednom zaželi”

Z

aposlenice projekta „Još jednom
zaželi!“
počele
su obilaziti svoje
starije i nemoćne
sumještane. Svaka od 40 zaposlenih žena brine o
četiri krajnja korisnika svakodnevno u njihovim domovima te
im pomaže pri kuhanju, čišćenju stana i okućnice, odijevanju,
osobnoj higijeni, plaćanju računa i sličnim aktivnostima.

Osposobljavanjem do
veće konkurentnosti
Posao u projektu pronašla je i
Dejana Ivić.
- Radila sam u pekarnici 11 godina. Nakon toga pet godina odlazila sam na more raditi u sezoni. Kad sam čula za projekt „Još
jednom zaželi!“, odučila sam se
prijaviti. Budući da imam majku
koja je u potrebi, znam što znači
pomoći nekom, ili s nekim samo
porazgovarati. Drago mi je što
sam dobila ovaj posao gerontodomaćice, jer kad poslodavac
čuje za moje godine, više se ne
javlja. Smatram da sam još uvijek u godinama kad mogu nekome pomoći. U projektu skrbim
o četvero krasnih ljudi kojima je
ponekad potrebno samo da im
netko otvori vrata – kaže.
Jedna od prvih aktivnosti u projektu bila je stručno osposobljavanje za potrebe budućeg radnog mjesta. Buduće zaposlenice
u projektu su kroz tu edukaciju
prošle uoči početka rada s korisnicima, a osim dragocjenog
znanja stekle su i uvjerenje o osposobljenosti za poslove gerontodomaćice. Zahvaljujući stečenom teoretskom znanju, a kroz
projekt i praktičnom, nakon za-

Zaposlenice u projektu Još jednom zaželi

Voditeljice novog projekta u Belišću

vršetka projekta bit će konkurentnije na tržištu rada.

Na biciklima
do 160 korisnika
Prije početka prvog radnog dana ženama su podijeljeni i bicikli kojima će se iduće dvije godine voziti do domova korisnika
projekta. Upečatljivi ružičasti i
ljubičasti bicikli tako sada pro-

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Belišća.

Primopredaja ljubičastih i ružičastih bicikla

metuju ulicama Belišća i prigradskih naselja, a sumještani ih
već povezuju s projektom. S 40
zaposlenih žena belišćanski „Još
jednom zaželi!“ jedan je od masovnijih projekata takve vrste u
regiji.
- Ovo nam je već drugi projekt iz
programa “Zaželi” i veliko nam
je zadovoljstvo što smo kroz njega osigurali posao i priliku za
stjecanje novih znanja i vještina
za 40 žena, ali i osigurali brigu
za 160 korisnika s područja Belišća. Sigurna sam da će zaposlenice u tim mjesecima imati mnogo lijepih trenutaka, ali i da će
se susresti s ponekim poteškoćama. Zato im je projektni tim na
raspolaganju i oni će im pomoći
zajednički naći odgovor na sva
pitanja koja se pojave tijekom
provedbe - rekla je zamjenica
gradonačelnika Grada Belišća

Ljerka Vučković na prigodnoj
svečanosti koja je organizirana
u povodu podjele bicikala i početka rada.

Financirano kroz
Europski socijalni fond
Projekt „Još jednom zaželi!“ financira Europski socijalni fond
kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020. Ukupna je vrijednost projekta 6.512.494,22 kuna, iznos
EU sufinanciranja također je
6.512.494,22 kuna. Projekt traje 30 mjeseci (od 14.12.2018. do
14.6.2021.), a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek, Centar
za socijalnu skrb Valpovo i Matica umirovljenika grada Belišća.
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UVIJEK S VAMA
I UVIJEK UZ VAS

Energetskom obnovom do adekvatnih uvjeta za rad

Završena obnova DVD-a Šag
financirana sredstvima Europske unije
Zamjena postojeće bravarije i
stolarije energetski učinkovitom,
poboljšanje toplinskih svojstava
građevnih dijelova grijanog dijela zgrade te uvođenje učinkovitog sustava grijanja i rasvjete,
mjere su provedene na energetskoj obnovi zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šag.
Nakon završetka energetske obnove potrošnja energije smanjila
se za 17.465,28 kWh/god., odnosno 65,50 % na godišnjoj razini
te je zgrada prešla iz energetskog
razreda G u energetski razred

B. Ukupna vrijednost projekta
Energetske obnove DVD-a Šag,
koji je za Grad Valpovo pripremio Valpovački poduzetnički
centar, iznosi 512.348,23 kn, dok
nepovratna sredstva osigurana iz
Europskog fonda za regionalni
razvoj kroz Operativni program
Konkurentnost i kohezija 2014.2020. iznose 254.156,91 kn. Vatrogasna zajednica naselja Šag
ovim projektom osigurala je adekvatne uvjete za rad.
Sadržaj ovog članka isključiva je
odgovornost Grada Valpova.
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Z

asigurno jedna od
najvećih manifestacija koje se tradicionalno
provode u sklopu
programa obilježavanja Dana grada Belišća je Gastro fest u Etno selu Bocanjevci.
Ta manifestacija, peti put održana
u subotu, 11. svibnja, ispred Hrvatskog je doma u Bocanjevcima okupila više od 70 kuhara te mnoštvo
izlagača i predstavnika udruga i
gospodarskih subjekata, odnosno ugostitelja, ne samo s područja Slavonije i Baranje nego i cijele
Hrvatske.
Već po tradiciji, nakon nastupa Gradskog puhačkog orkestra
i Belišćanskih mažoretkinja, uz
prigodne riječi dobrodošlice, 5.
Gastro fest otvorili su zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka
Vučković, voditeljica ureda Turističke zajednice grada Belišća Janja Čeliković te zamjenik osječko- baranjskog župana Goran
Ivanović.
- Svaki put je sve više ljudi, sve je
više izlagača i onih koji imaju volje nešto kuhati ili prezentirati, ali
je svake godine i sve više posjetitelja. Ovo je dobra i pozitivna priča,
na kojoj možemo dalje graditi turističku ponudu našega kraja – spojiti gastroponudu i našu tradiciju s
onim što imamo na našem području, od industrijske baštine u Belišću do kulturne baštine u Valpovu
i slično - zadovoljno je istaknula
zamjenica gradonačelnika Belišća
Ljerka Vučković.
S njom se složio i zamjenik župana Goran Ivanović, koji je potvrdio kako su te subote svi putevi vodili u Bocanjevce.
Sama ideja Gastro festa krenula je
iz Turističke zajednice grada Belišća, odnosno od Janje Čeliković, a
iz godine u godinu na taj se način
spaja plava i zelena Hrvatska.
- Upravo se ovdje u Bocanjevcima
stvara brend Osječko-baranjske
županije. Ovdje se prezentiraju
sva kvalitetna, izvorna jela i plave i zelene Hrvatske, zahvaljujući
mnogobrojnim kuharima. Ovdje
su naši dragi prijatelji iz cijele Hrvatske te gosti iz Mađarske i Vojvodine - ponosno je rekla voditeljica ureda TZ grada Belišća Janja
Čeliković.
Gastro fest je i ove godine bio natjecateljskog karaktera te je komisija, u kojoj su bili Jelica Černi,
Vladimir Jelić i Tihomir Pavoković, odlučila da je najukusnije jelo
prezentirao Grad Biograd na Moru, drugo je mjesto pripalo OPGu Marine Malarić iz Veliškovaca,
a treće restoranu Pleter iz Vukovara. Ocjenjivao se i najuređeni-
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Njegovanje tradicije poznate bocanjevačke i belišćanske

Gastro fest u Bocanjevc
privukli velik broj nat

Priznanja i vrijedne nagrade na Gastro festu u Bocanjevcima kući su ponijeli brojni sudionici i gosti

ji stol – najbolje ocjene dobila je
Hrvatska samouprava sela Olas
iz Mađarske, na drugom je mjestu
Grad Benkovac, a na trećem Matica umirovljenika Beli Manastir.
Dodijeljena su i priznanja za sudjelovanje i posebnu prezentaciju,
i to OPG-u Mihaljević Bocanjevci,
tvrtki Darosy d.o.o. Beli Manastir,
Udruzi djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono Belišće, Lenki Vidošić iz Bocanejvaca te OPGu Jovanovac Marica iz Županje.
Cijeli dan, kao i večeri, sve sudionike Gastro festa i posjetitelje zabavljao je tamburaški sastav Ravnica i Željko Lončarić Žec, a da
sve prođe u još ležernijem i zabavnijem tonu, pobrinuo se Davor Dretar Drele. Na usluzi su
svim zainteresiranima bili i članovi
Konjogojske udruge Valpovština,
koji su brojne posjetitelje vozili u
zapregama. Poslijepodne je održana i Smotra pjevačkih skupina, na
kojoj su nastupili MPS Kešinački mališani, MPS Starotopoljani,
MPS Zuce Gundinci, zbor Matice umirovljenika Bilje, zbor Matice umirovljenika grada Belišća,
MPS Satničani, MPD Bocanjevački pajdaši, ŽVS Bocanjevčanke,
dječja skupina KUD-a Šokadija
Bocanjevci te Njemačka zajednica
– Zemaljska udruga Podunavskih
Švaba iz Osijeka.
Još su jednom organizatori, Grad

Gastro fest su otvorili zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković, voditeljica ureda Turističke zajednice grada Belišća Janja Čeliković i zamjenik osječko-baranjskog župana Goran Ivanović, uz neizbježnog voditelja Davora Dretara

Bilo je veselo i zabavno, a kolo se plesalo i nasred ceste, usred Bocanjevaca
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e gastronomsko- turističke i natjecateljske manifestacije

cima i Fišijada u Belišću
tjecatelja i posjetitelja

Prigodne nagrade i pehare najboljima u kuhanju fiša je, uz čestitke i lijepe želje, uručila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković

Belišće i Turistička zajednica grada Belišća, uz svesrdnu pomoć
svih Bocanjevčana, pokazali što
Etno selo, ali i cijeli kraj ima ponuditi, bez obzira na to je li riječ
o gastronomskoj i etnološkoj ponudi ili pak o starim običajima i
autohtonim suvenirima i drugim
proizvodima lokalnih proizvođača. Poruka za sve one koji nisu bili – može vam biti žao! Ali dođite
dogodine!

Manifestacija u Bocanjevcima ove je godine okupila više od 70 kuhara te mnoštvo izlagača, predstavnika udruga i gospodarskih subjekata i ugostitelja, ne samo s područja Slavonije i Baranje nego i
cijele Hrvatske

Iskusni, stručni i afirmirani majstori kotlića – Antun Kukučka, Nedeljko Josić Jaro, Josip Vučetić i Željko Turalija

Kup Hrvatske u
kuhanju fiša
Belišćanski Trg Ante Starčevića u
subotu, 18. svibnja, predvečer je
prošarao miris poznatog ribljeg
specijaliteta - fiš-paprikaša. Za to
su i ovaj put, osim glavnih protagonista - kuhara i majstora ribljeg
kotlića, zaslužni i odlučni i vrijedni organizatori - Udruga Kotličari
i Turistička zajednica grada Belišća. Oni su, uz potporu Grada Belišća, a u okviru ovogodišnjeg programa obilježavanja Dana grada,
osigurali sve potrebne uvjete i pobrinuli se da naš grad i ove godine,
a već prema tradiciji, bude primjeran i ugodan domaćin ovogodišnjeg, petog zaredom Kupa Hrvatske u kuhanju fiš-paprikaša. Svoje
mjesto za kotlićem i na klupama
u središtu grada ovaj je put traži-

lo i našlo 30 natjecateljskih ekipa
s područja Hrvatske, uključujući, prvi put ove godine, i goste iz
Mađarske, zbog čega je ovogodišnji Kup poprimio i međunarodno
značenje.
Na početku još jednog atraktivnog, gastronomskog i natjecateljskog događaja pozdravne je
riječi, uz objašnjenje pravila natjecanja, svim sudionicima i gostima uputio predsjednik belišćanskih Kotličara, Josip Vučetić, a
puno uspjeha u natjecanju, kao i
ugodan boravak u našem gradu,
u ime gradonačelnika Dinka Burića, njegovih suradnika i osobno ime poželio im je predsjednik
Gradskog vijeća Grada Belišća
Dario Fletko.
Kako to i priliči ovakvim gastromanifestacijama, u stručnoj komisiji koja je odlučivala o najboljem fiš-paprikašu bili su naši
vrlo iskusni, stručni i afirmirani
majstori kotlića – prvak Hrvatske u kuhanju fiš-paprikaša 2014.
Antun Kukučka, prvak Hrvatske u kuhanju fiš-paprikaša 2013.
Željko Turalija te pobjednik Kupa Hrvatske u kuhanju fiš paprikaša Belišće 2017. Nedeljko Josić Jaro. Prema njihovoj stručnoj
prosudbi i konačnoj ocjeni, najbolji fiš skuhala je ekipa Zagorski kotlić Veliškovci, predvođena Zdravkom Svrtanom, drugo
je mjesto pripalo Draganu Deaku
iz Bizovca, a treće Matku Šestanju iz Belišća. Prigodne nagrade
i pehare najboljima je, uz čestitke i lijepe želje, uručila zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković.
Kao glavni sudac nagradu je dobio i Antun Kukučka, i to plaketu Grada Belišća i Turističke zajednice grada Belišća, za veliko,
jubilarno, 100. suđenje, kao i prigodno priznanje koje mu je u tom
povodu, a u ime Udruge Kotličari
uručila Katica Kovač.
M.Đogaš, D.Petovari

Najbolji fiš skuhala je ekipa Zagorski kotlić Veliškovci,predvođena
Zdravkom Svrtanom, drugo je
mjesto pripalo Draganu Deaku iz
Bizovca, a treće Matku Šestanju iz
Belišća
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a željom da u Belišću ponovo zaživi jedna lijepa i
posebna glazbena festivalska tradicija, tragom one
koju je svojevremeno utemeljio i
njegovao naš belišćanski učitelj,
glazbenik, skladatelj dječjih pjesama i dobitnik ovogodišnje Plakete za životno djelo “Zlatni list”
Antun Bučanac Tonika, Grad Belišće, Turistička zajednica grada i
Centar za kulturu Sigmund Romberg 2014. su godine prvi put, zajedničim snagama, uspješno pokrenuli i realizirali belišćanski
Dječji festival Vedrofon. Zahvaljujući ne samo vrijednim organizatorima već i velikom interesu,
prihvaćanju i iskazanoj podršci
od strane sudionika, dječjih zborova i posjetitelja, Vedrofon je
zaživio kao vedar, raspjevan i dobrim vibracijama ispunjen dječji
glazbeni događaj, postavši tako
još jedna prepoznatljiva i lijepa
belišćanska tradicija.
Tako su i ove godine Grad, Turistička zajednica i Centar za kulturu Sigmund Romberg bili vrlo
uspješni organizatori još jedne, 6.
po redu, lijepe belišćanske vedrofonske glazbene priče. Na poznatom mjestu, u nastavno-sportskoj
dvorani Osnovne škole Ivana Kukuljevića , u nedjelju , 2. lipnja,
u poslijepodnevnim satima okupljenoj je djeci, njihovim roditeljima, nastavnicima i ostalim ljubiteljima zvonkih dječjih glasova
i lijepih festivalskih pjesama svoja pjevačka, plesna i koreografska umijeća prezentiralo ukupno
10 zborova s 400 malih pjevača.
Zborovi su se predstavili sa po
dvije pjesme, od kojih su neke i
posebno skladane za ovaj festival,
a belišćansku djecu i ostale goste
kroz program je i ovaj put, prema
tradiciji, uspješno proveo poznati Branko Uvodić – ovogodišnji
dobitnik priznanja, plakete “Grb
grada Belišća”.

10 zborova
Okupljenima se na početku programa pozdravnim i prigodnim
riječima obratio gradonačelnik
Belišća Dinko Burić. Uputio je
iskrenu dobrodošlicu svim posjetiteljima i sudionicima koji su, kako je rekao, došli u naš grad kako
bi uveličali i uljepšali ovogodišnji Vedrofon. Osvrnuo se na same početke održavanja Vedrofona, za koje je rekao da su bili
izazovni te je zaključio kako se
vrijedi truditi i dati priliku da u
našem malom gradiću odjekuju
pjesma djece, pjesma radosti, kao
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Šestu godinu zaredom njeguje se lije

Na 6. belišćanskom Ve
400 malih pjevača
llGradonačelnik Dinko Burić, uz zamjenicu Ljerku Vučković, na početku
festivala voditelju Branku Uvodiću uručio je priznanje - Plaketu “Grb grada
Belišća” za izuzetna ostvarenja i doprinos u području očuvanja kulturne
baštine i promocije grada Belišća koju mu je dodijelilo Gradsko vijeće, a potom
je, uz lijepe želje, i službeno otvorio 6. po redu belišćanski Vedrofon

Vedrofon je i ovaj put završio zajedničkim nastupom svih sudionika

i poruke ljubavi, druženja i svega
najljepšeg što samo dječja radost,
osmijeh i druženje mogu pružiti.
Iskazao je zadovoljstvo zbog prilike sudjelovanja na ovom tradicionalnom i lijepom događanju,
ponosno istaknuvši da na Vedrofonu ove godine, od 10 zborova,
sudjeluje njih čak pet koji nisu s
područja Slavonije i Baranje, nego iz drugih dijelova Hrvatske. U
ime svih stanovnika grada Belišća
gradonačelnik je izrekao riječi zahvale Branku Uvodiću na njegovu lijepom govoru i cjelokupnom
doprinosu. Gradonačelnik Dinko
Burić tom je prigodom, uz zamjenicu Ljerku Vučković, Branku
Uvodiću uručio priznanje - Plaketu “Grb grada Belišća” za izuzetna ostvarenja i doprinos u području očuvanja kulturne baštine
i promocije grada Belišća koju
mu je dodijelilo Gradsko vijeće, a
potom je, uz lijepe želje, i službeno otvorio 6. po redu belišćanski
Vedrofon.

Nagrade i priznanja
Nakon uvoda u kojemu su se publici atraktivnim glazbenim i plesnim izvedbama i koreografijama predstavili Gradski puhački
orkestar grada Belišća te juniorska i kadetska skupina Belišćanskih mažoretkinja, belišćanskom
nastavno-sportskom dvoranom
počele su odzvanjati vedre, vesele i maštovite pjesme domaćeg
zbora i gostujućih zborova. Članice stručnog povjerenstva - magistre muzikologije Andreja Gribl,
Sandra Lovrinčević i Aleksandra Čeliković Cvidrak, nisu imale nimalo lak posao. Ipak, nakon
niza atraktivnih, inspirativnih i
uspješnih pjevačkih i koreografskih glazbenih poslastica, članice
stručne komisije odlučile su:
Prvo mjesto i plaketu Zlatni listić ove su, 2019. godine zaslužili, ponajprije zahvaljujući vrlo
zanimljivoj izvedbi navijačke pjesme, članovi i članice Dječjeg žu-

pnog zbora “Mirjam” Valpovo,
pod ravnanjem s. Danijele Škoro. Osim plakete - Zlatnog listića,
kao najbolji zbor, osvojili su i vrijednu nagradu za 1. mjesto - mali razglasni sustav, dar pokrovitelja Grada Belišća.
Drugo mjesto i plaketa Srebrni listić dodijeljeni su Allegru i Zboru
Osnovne škole Sesvetska Sopnica/SopSing i njihovu zborovođi
Domagoju Brlečiću, a pokrovitelj
Grad Belišće za njih je kao nagradu osigurao bubanj cajon. Treće mjesto, plaketu Brončani listić i poklon pokrovitelja - stalak
za note, ove su godine sa sobom
odnijeli domaćini, zbor Osnovne
škole Ivana Kukuljevića Belišće,
pod vodstvom maestra Želimira
Sušića. Prosudbeno povjerenstvo
također je odabralo i najbolju novu skladbu festivala. Tako je plaketu Bijeli listić, za najbolju novu
autorsku skladbu i poklon-bon u
vrijednosti od 750 kuna u prodavaonici glazbene opreme, pokro-
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epa glazbena i festivalska tradicija

edrofonu nastupilo
iz cijele Hrvatske

Sportska dvorana, kao i inače na priredbama koje imamo u našem gradu - puna

Plaketu Bijeli listić za najbolju novu autorsku
skladbu dobio je Zbor Osnovne škole iz Višnjevca
pod ravnanjem Alme Mance

Belišćanskoj se publici predstavila talentirana belišćanska i hrvatska zvijezda Meri Andraković sa
svojim popularnim glazbenim hitovima

Prvo mjesto i plaketu Zlatni listić ove su godine zaslužili članovi i
članice Dječjeg župnog zbora “Mirjam” Valpovo pod ravnanjem s.
Danijele Škoro

Gradonačelnik Dinko Burić predao je Branku Uvodiću priznanje - Plaketu “Grb grada Belišća”
koju mu je dodijelilo Gradsko
vijeće

vitelja Centra za kulturu Sigmund
Romberg, dobio Zbor Osnovne škole iz Višnjevca pod ravnanjem Alme Mance. Vrijedna priznanja i nagrade dobitnicima je,
uz srdačne čestitke i lijepe želje,
uručila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković. Zahvalila je
svim sudionicima, djeci, učiteljima, nastavnicima, stručnom povjerenstvu, volonterima, suorganizatorima i svima ostalima koji
su i ove godine doprinijeli da se
belišćanski Vedrofon uspješno
održi. I ostali zborovi kući su se
vratili s vrijednim priznanjima:
Diplomu za vrlo lijep tekst s porukom primio je Dječji zbor Lastavice iz Sunje pod ravnanjem
Irene Jovanović, a diplomu za
cjelokupni umjetnički dojam dobio je Dječji zbor Igra, Glazbene škole pri Osnovnoj školi M.
P. Katančića pod vodstvom Romane Borš-Mačak, diplomu za
najbolji i najmlađi solistički par
dobili su članovi Zbora glazbene igraonice Glazbene škole Jan
Vlašimsky iz Virovitice Gabriela
Mikec i Rafael Babić, pod ravnanjem zborovođe Dijane Sulimanac. Najdebitantima Vedrofona proglašen je Pjevački zbor
Osnovne škole Marina Držića iz
Zagreba pod vodstvom Katarine Kalajžić Golac. Pjevački zbor
Arpeggio iz Osnovne škole Ante
Starčevića iz Viljeva dobio je diplomu za najbolju suradnju male solistice i dirigentice, a Dječji zbor Cvrkutići iz Svetog Križa
Začretje, pod ravnanjem Žakline
Vukić, dobio je diplomu – Mali
ptić, veliki krić – čime je povjerenstvo naglasilo upravo jačinu,
moć, snagu i kompaktnost zvuka i izvedbe, unatoč malom broju
sudionika zbora.
Svi zborovi, osim zasluženih priznanja, diploma i majica s logotipom Vedrofona, dobili su priliku
profesionalno se fotografirati za
uspomenu u posebno uređenom
i prepoznatljivom djelu dvorane.
Tijekom glazbenog predaha,
pred konačnu odluku žirija, belišćanskoj se publici tradicionalno predstavila talentirana belišćanska i hrvatska zvijezda Meri
Andraković sa svojim popularnim glazbenim uspješnicama i hitovima. Gošće programa bile su
i iskusne članice Plesnog studija Illusion, koje su se ove godine
plasirale na svjetsko plesno natjecanje u Portugalu pod nazivom
Dance World Cup, a belišćanskoj su se publici predstavile dojmljivom i atraktivnom plesnom
koreografijom.
Dajana Petovari
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Centar za kulturu organizator još jednog kvalitetnog glazbenog događanja

Vrhunski Jazz-koncert
Elvis Stanić Group

M

nogi ljubitelji vrhunske
jazz-glazbe
s našeg bližeg, ali i daljeg područja, u petak, 10. svibnja, došli su
na svoje. Centar za kulturu Sigmund Romberg, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Hrvatske, bio je organizator
i domaćin još jednog kvalitetnog programa održanog u povodu obilježavanja Dana grada Belišća, a riječ je o koncertu Elvis
Stanić Group.
Mnogi u publici, i sami izvrsni
glazbenici, ali i drugi zaljubljenici u kvalitetnu glazbu, nisu ostali
ravnodušni nakon devedeset minuta programa kojim su gosti pobrali same ovacije. Nakon koncerta za pamćenje Elvis Stanić

Elvis Stanić Group, jazz-fusion skupina na belišćanskoj pozornici

bio je iznimno pristupačan za razgovor, fotografiranje i potpisivanje CD-ova. Ovim koncertom još
jednom je potvrđeno kako male
sredine ne trebaju ostati zakinute za iznimno dobre i kvalitetne

glazbene doživljaje, a potvrđena
je i činjenica kako izvođači uživaju doći u mjesta koja prepoznaju
i cijene njihov rad.
Elvis Stanić jedan je od najboljih
hrvatskih suvremenih gitarista i

harmonikaša i najnagrađivaniji
jazz-skladatelj srednje generacije. Osvojio je mnogobrojne nacionalne i međunarodne nagrade
za glazbenu umjetnost i kulturu.
Elvis Stanić Group, jazz-fusion
skupina, u svojim izvedbama spaja mediteransku melodioznost
tradicionalne hrvatske glazbe s
ritmovima latinoizričaja i suvremenim jazz-tendencijama. Članovi sastava, uz Elvisa Stanića,
sve su redom vrhunski glazbenici:
Alba Nacinovich (vokal), Goran
Rukavina (bas), Maasej Kovačević (klavijature) i Tonči Grabušić (bubnjevi). Koncert cijenjenih
glazbenika svojim je dolaskom
podržala i zamjenica gradonačelnika Grada Belišća Ljerka Vučković.
Tea Kozina

Glazbena škola Belišće domaćin atraktivnog glazbenog doživljaja

Treći klavirski festival „Dolce piano“
Dvorana glazbenih odjela u Belišću u utorak, 14.svibnja, bila je
mjesto održavanja trećeg međužupanijskog festivala „Dolce piano“. Inicijativa pročelnice klavirskog odjela glazbene škole,
pokrenuta prije dvije godine, i
ovaj put dokazala je svoju opravdanost. Ovogodišnji Dolce piano
okupio je čak 63 natjecatelja iz
osam škola i dvije županije, raspoređenih u šest kategorija. No,
iskazani interes putem prijava
bio je daleko veći, pa smo morali ograničiti broj sudionika kako
bi sve moglo biti održano u samo
jednom danu.
Na svečanom otvorenju Festivala sve goste je uz voditelja glazbenih odjela Danijela Čehajića, pozdravio ravnatelj Osnovne
škole M. P. Katančića Valpovo
Dalibor Košutić, a potom je zamjenik gradonačelnika Grada
Belišća Domagoj Varžić, nakon
krasnih uvodnih riječi i otvorio
ovaj festival.
Stručno ocjenjivačko povjerenstvo činili su izv. prof. Vladimir

Babin (Muzička akademija u
Zagrebu), prof. savjetnica Jelica Kuzmin (Glazbena škola Pavao Markovac iz Zagreba), prof.
savjetnica Zdravka Tekić Dadić,
voditeljica stručnog vijeća klavirista Slavonije i Baranje (Glazbena škola Slavonski Brod) i prof.
savjetnica Tihana Ivanković, pročelnica klavirskog odjela Glazbene škole Valpovo/Belišće.
Nastupi učenika bili su na vrlo
zavidnoj razini, iz godine u go-

Nuo Cheng

dinu su to sve kvalitetnije pripremljeni učenici koji su svoje
umijeće pokazali i na mnogim
drugim državnim ili međunarodnim natjecanjima. Njihovu spremnost i uvjerljivost na samom
kraju potvrdili su i pohvalili članovi ocjenjivačkog suda te čestitali svim učenicima i njihovim
nastavnicima i roditeljima.
Vrhunac festivala bilo je, dakako, proglašenje i podjela diploma i priznanja. Prepoznatljivost

Tin Mijatov

Lea Šenk

ovog festivala su zlatne, srebrne i brončane medalje oko svakog malog vrata te opisna ocjena
nastupa ispisana na diplomama. Tako su nagrade „glazbene
osobnosti“, „tonske maštovitosti“, „izvedbe pune radosti“ i još
mnogo lijepih komentara, zasigurno novi vjetar u leđa mladim
umjetnicima u njihovom daljnjem glazbenom školovanju. Posebne nagrade, uz pehare, ove su
godine osvojili: „NajDolce natjecatelj“ – Tin Mijatov iz Valpova;
„Posebna nagrada za najbolju
izvedbu skladbe baroka“- Nuo
Cheng iz Našica; „Posebna nagrada za najbolju izvedbu skladbe romantike“ – Lea Šenk iz Osijeka.
Na Festivalu nije bilo ni prvih ni
posljednjih i upravo to je razlog
da su svi otišli nasmijanih lica i
kao pobjednici, a mi kao domaćini ostajemo ponosni na još jednu
lijepu završenu priču klavirskog
festivala.
Tihana Ivanković
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Predstavljanje knjige Bebe vole papati, uspješno je organizirala
Gradska knjižnica i čitaonica

Organizatori i sudionici promocija knjige Marine Beram Sandalić
pod naslovom „Geografski aspekti razvoja grada Belišća“

Nastavljen sadržajan i bogat program proslave Dana grada

Promocije knjiga na korist i zadovoljstvo svih generacija

S

astavni dio drugog, svibanjskog
dijela
bogatog
Programa
obilježavanja Dana
grada Belišća i
135. godišnjice njegova postojanja, uz brojne izložbe, sportske
i kulturne susrete, bile su i promocije četiriju knjiga prezentiranih na korist i na znanje Belišćana svih dobnih uzrasta, onih
najmlađih i najmanjih, pa sve do
onih najstarijih.
Tako je u utorak, 7. svibnja, u
organizaciji Grada Belišća i
Ogranka Matice hrvatske u Belišću, u Kazališnoj kavani Centra za kulturu Sigmund Romberg, održana promocija knjige
Marine Beram Sandalić, magistre geografije, pod nazivom
„Geografski aspekti razvoja grada Belišća“. U ime izdavača,
Ogranka Matice hrvatske Belišće i Grada Belišća, knjigu su
promovirali Zdenko Glasovac i

Domagoj Varžić, autorica Marina Beram Sandalić i recenzent
dr.sc. Dinko Župan. Promociju je vodila Tea Kozina, dok je
književnu večer glazbenim tonovima upotpunio Zvonimir Iveković.
U okviru Programa obilježavanja Dana grada u četvrtak, 9.
svibnja, također u lijepom ambijentu Kazališne kavane, promovirana je knjiga profesora
Dubravka Maričića „Moja sjećanja na Slavonsko podravsku
željeznicu“, čije je štampanje, a
kao projekt Udruge za Kulturu i umjetnost ZUM, financijski
podržao Grad Belišće. Pozdravne riječi uputio je predsjednik
Udruge ZUM Vlado Jung, uz
zahvalu Gradu Belišću na financijskoj podršci pruženoj pri
ostvarenju projekata. Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković u prigodnom je govoru
čestitala Dubravku Maričiću na
njegovom ostvarenju i istaknula

S promocije knjige Dubravka Maričića „Moja sjećanja na Slavonsko
podravsku željeznicu“

da Grad cijeni djelatnost udruge koja svojom aktivnošću pridonosi nastojanju da Belišće postane još ugodniji grad za život
svih građana. Knjigu „Moja sjećanja na Slavonsko podravsku
željeznicu“ predstavio je dr.sc.
Dinko Župan. Voditeljica susreta bila je Ana Vazdar, dok su se
za glazbeni dio večeri pobrinuli Zvonimir Iveković i Jozo Bogdanović.
U Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće, u četvrtak, 16. svibnja, održano je predstavljanje
knjige Bebe vole papati, autora
Iztoka Jančara i Rebeke Mahorič. Knjiga je predstavljena na
zanimljiv način kroz prezentaciju zdravih obroka za bebe, a koje su svi mogli kušati. Inače, ove
se zanimljive i poučne radionice
kušaonice održavaju diljem Hrvatske i Slovenije, gdje je spomenuta knjiga već nekoliko godina najprodavanija knjiga iz
područja prehrane djece. Osim

beba i njihove majčinske pratnje, na promociji su bile i zamjenica gradonačelnika Grada
Belišća Ljerka Vučković i patronažne sestre - glavne savjetnice
mamama.
Sljedećeg tjedna, u utorak, 21. svibnja, u Gradskoj je
knjižnici i čitaonici održano
predstavljanje slikovnica Mirka Ćurića iz Đakova. Autor je
specifičan po objavljivanju i pisanju bajki, koje uređuje na temelju đakovačkih narodnih bajki. Na susretu s autorom bila su
djeca iz osnovne škole i vrtića
iz Belišća. Osim što piše slikovnice Mirko Ćurić piše i za
odrasle, a njegovi romani, eseji,
kritike i priče prevedeni su na
mađarski, poljski i makedonski
jezik. Grad Belišće glavni je organizator ovog susreta i izložbe radova, a pročelnica Antonija Andrašek-Barić podijelila
je djeci slikovnice koje je Grad
kupio za vrtić i školu.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici je održano i predstavljanje slikovnica
Mirka Ćurića iz Đakova
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Zajednička vježba intervencijskih postrojbi civilne zaštite

P

Vježba spašavanja uspješno
održana na Bizovačkom bajeru

odručni ured civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite, organizator
je promocije sustava civilne zaštite te
promicanja suradnje s jedinicama lokalne i područne samouprave, održanih u subotu, 25.
svibnja 2019., u Nastavno-obučnom centru Bizovac. Program
je uključivao vježbu timova za
spašavanje iz vode Državne intervencijske postrojbe civilne
zaštite Osijek i postrojbe civilne zaštite Požeško-slavonske
županije, nakon koje su se sudionicima obratili gosti i promatrač vježbe načelnik Stožera
civilne zaštite Osječko-baranjske županije i zamjenik župana Goran Ivanović te načelnik
Općine Bizovac Srećko Vuković. Nisu krili zadovoljstvo viđenim, posebice stručnošću timova, tehnikom kojom raspolažu,
ali i nekim inovativnim metodama i tehnikama koje su predstavljene u vježbi. Nesreće i prirodne katastrofe ne biraju ni
mjesto, ni vrijeme. U Slavoniji
i Baranji proteklih godina svjedočili smo brojnim poplavama,
čak i katastrofalnih razmjera.
U takvim situacijama ključnu
ulogu imaju žurne službe u sustavu civilne zaštite, a njihova
spremnost potvrđuje se organiziranjem zajedničkih vježbi. Samom vježbom provjeravana je
uvježbanost i obučenost timova u spašavanju stanovništva s
poplavom ugroženog područja. Scenarijem vježbe uspostavljena je u sigurnoj zoni baza, iz
koje kreću timovi u akcije spašavanja, ali i gdje se obavlja prihvat spašenih osoba te njihova
evidencija. Prioritet su dobile
osobe koje su bile najugroženije, odnosno koje su se nalazile u
samoj vodi, potom osobe koje su
bile na čvrstom tlu okružene vodom koja je nadirala sa svih strana i na kraju osobe koje su bile
ugrožene poplavom, ali su se
mogle povlačiti u pozadinu na
viši teren. Kod spašavanja prioritet je bio prvo izvući u sigurnu zonu bolesne osobe, djecu i

Timovi za spašavanje opremljeni su najmodernijom opremom

Vježbu su pratili načelnik Stožera civilne zaštite
Osječko-baranjske županije i zamjenik župana Goran
Ivanović i načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković

starce. Područje s kojeg je obavljano spašavanje snimano je iz
zraka dronom te su podaci o situaciji dostavljani spasilačkim
timovima, a ujedno je i obavljana kontrola terena za preostalim osobama kojima je potrebna
pomoć. Sigurna i snažna komunikacijska mreža pomaže onima koji prvi reagiraju, tj. službama spašavanja i organizacijama

Bizovački bajer dobro je mjesto za ovakve vježbe

da surađuju i koordiniraju svoje planove za akcije spašavanja.
U sklopu vježbe udruga “Osijek
Wireless” demonstrirala je komunikacijski sustav MeshPoint
One. U drugom dijelu programa održana je EKO akcija na bizovačkom Bajeru u organizaciji
“Udruge SPAS – za promociju i
promicanje sustava civilne zaštite” te sportsko-ribolovnog druš-

tva “Bandar” Bizovac, a sudionici iste bili su i Ronilački centar
Osijek, kao i Ronilački klub Požega. Akcija čišćenja dna jezera
uz kupalište protekla je uspješno, jer je bilo vrlo malo odbačenog otpada koji su ronioci, članovi udruge i ribiči zbrinuli na
propisani način.
Srećko Vuković
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vadeset i pet žena
s područja općine Bizovac dobilo je posao kroz
projekt „Zaželi
priliku u općini
Bizovac“. Nedavno su potpisale
ugovore o radu, a tijekom sljedeće dvije godine, sve do kraja siječnja 2021., skrbit će o 25 starijih i
nemoćnih mještana bizovačke
općine u njihovim domovima.
Nakon svečanosti potpisivanja
ugovora dodijeljena im je i radna oprema, a nedugo zatim izvršena je i podjela 25 bicikala kako
bi brže i sigurnije stizale svojim
korisnicima. U Bizovcu je održan
i koordinacijski sastanak projekta tijekom kojeg su načelnik Općine Srećko Vuković, pročelnik
Nediljko Pušić i koordinatorica projekta Romana Kranjčević
upoznali 25 žena s plemenitim
poslom koji će obavljati u sljedeće dvije godine. Edukacija za
gerontodomaćice je završena, a
nakon završetka ženama su dodijeljena uvjerenja s kojima će se
po završetku projekta lakše zaposliti na sličnim poslovima.
- Općina Bizovac prijavom za korištenje EU sredstava dobila je
priliku ostvariti višestruku korist.
S jedne strane osigurali smo posao za 25 žena, a s druge strane
osigurali smo korisnicima projekta pomoć u domaćinstvima.
Plemenita je to zadaća za naše
nove zaposlenice, važna podrška našim sumještanima koji su
u nepovoljnoj situaciji, a nama
u Općini izazov u iskoraku prema još boljem povlačenju raspoloživih sredstava iz EU fondova s
ciljem podizanja kvalitete života
na području Bizovca i okolice –
istaknuo je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac.
Projekt Zaželi priliku u općini
Bizovac financira Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna je
vrijednost projekta 4.274.406,45
kuna, a traje 30 mjeseci (od 31.
kolovoza 2018. do 31. siječnja
2021. godine). Nositelj projekta
je Općina Bizovac, a partneri su
Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Regionalni ured Osijek, Centar
za socijalnu skrb Valpovo i Udruga svetog Vinka Paulskog u RH
Bizovac.
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Aktualni događaji na podr

Novi projekti
komunalni sadrž

U Brođancima se izvode radovi u sklopu projekta gradnje prve faze
moderne ulične LED javne rasvjete

Dvadeset i pet žena s područja općine Bizov

LED rasvjeta
U naselju Općine Bizovac Brođancima, izvode se građevinski
radovi u sklopu projekta izgradnje prve faze moderne ulične
LED javne rasvjete koja će za-

Bizovački bajer pravo je mjesto za atraktivna ribička natjecanja

Konačno se stajališta obnavljaju kako bi se
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ručju općine Bizovac

i, rasvjeta,
žaji i natjecanja

mijeniti staru i dotrajalu rasvjetu. Uskoro će takvi radovi početi
i u Habjanovcima. Za svaki pojedini projekt, kako u Brođancima,
tako i u Habjanovcima, u općinskom proračunu u 2019. godini
osigurano je po 500.000,00 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
na temelju prethodnog natječaja
i prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice sufinancirat će realizaciju gradnje prve
faze javne rasvjete u Habjanovcima, i to u Školskoj i Novoj ulici s iznosom od 150.000,00 kuna.
Općinski načelnik Srećko Vuković za ovaj projekt 21. svibnja
2019. u Zagrebu je potpisao ugovor s Gabrijelom Žalac. ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Prva pametna klupa
U samom središtu Bizovca,
ispred stare kurije Normann, početkom svibnja postavljena je
prva pametna klupa na području
bizovačke općine. Svojom jednostavnošću, prekrasnim dizajnom
i prikladnom veličinom, ova klupa može se koristiti umjesto obične ulične klupe, donoseći notu
modernog dizajna u vanjskom
prostoru, zajedno sa solarno punjenim Wi-Fi hotspotom i punjačima uređaja. Tijekom nadolazećeg vremena Općina će postaviti
klupe i u ostalim naseljima bizovačke općine.

Željeznica

zovac upućeni prema Hrvatskim
željeznicama. Naime, znajući da
veliki broj domaćeg stanovništva
za prijevoz koristi vlak, bizovačka općinska uprava u nekoliko je
navrata od HŽ-a tražila obnovu
i rekonstrukciju željezničkih postaja i postavljanje nadstrešnica na stajalištima u Cretu Bizovačkom i Samatovcima. Tijekom
proteklih mjesec dana na tim lokacijama stajališta se obnavljaju u cijelosti kako bi se putnicima značajno poboljšao ulazak u
putničke vagone.

Šaranski kup na bajeru
Sportsko-ribolovno društvo
„Bandar“ Bizovac bilo je 11. i 12.
svibnja odličan domaćin i organizator „Prvog otvorenog šaranskog kupa“ na vodama Bizovačkog bajera koje je tijekom oba
dana pratio veliki broj zainteresiranih i oduševljenih gledatelja.
Sudjelovalo je osam iskusnih ribičkih ekipa u lovu na šarane,
svi s područja Osječko-baranjske županije. Nakon dvodnevnog
ribolova najuspješniji je ribički
dvojac Dino Mandić i Ivan Štrok,
druga je ekipa u sastavu Tomislav Vidaković i Albert Katančić, a treće mjesto osvojili su Zlatan Stipančević i Mario Gazdek.
Ukupan ulov natjecatelja bio je
17 šarana i jedan amur. Svim ribolovcima dodijeljene su posebne nagrade. Za sve natjecatelje i
prvi i drugi dan ljubazni organizatori pripremili su ukusne kuhane obroke i osvježavajuće napitke.

vac dobilo je posao kroz projekt „Zaželi priliku u općini Bizovac“

Nakon dugog niza godina napokon su uslišani vapaji Općine Bi-

e putnicima značajno poboljšao ulazak u putničke vagone

Sudionici „Prvog otvorenog šaranskog kupa“, članovi iskusnih ribičkih ekipa s područja Osječko-baranjske županije

Srećko Vuković
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I službeno potvrđene dugogodišnje veze savjeta mladih Belišća i Varaždina

Sporazum o prijateljstvu i suradnji

S

večano potpisivanje Sporazuma o
prijateljstvu i suradnji između Savjeta mladih grada
Belišća i Savjeta
mladih grada Varaždina održano
je u Maloj vijećnici grada Belišća
u petak, 31. svibnja. Osim članova savjeta mladih Belišća i Varaždina, svečanosti su prisustvovali
zamjenik gradonačelnika grada
Belišća Domagoj Varžić, predstavnici Udruge gradova u Republici Hrvatskoj Mario Žuliček
i Ante Galić, predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Marko Kapular te Donna
Šimatić i Josip Runtić, predsjednica i član Savjeta mladih Osječko-baranjske županije u prošlom
sazivu.
Potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji kruna je dugogodišnje suradnje mladih dvaju gradova, ali i dokaz kako i
mladi doprinose svojoj lokalnoj
zajednici na način da svojim radom i zalaganjem čine sve kako bi svoj grad učinili mjestom

Sudionici svečanog potpisivanja Sporazuma o suradnji mladih Belišća i Varaždina

ugodnim za život, prvenstveno
mladima, ali i svim svojim sugrađanima. Članovi savjeta mladih Belišća i Varaždina zalažu
se za ostvarivanje inicijativa kojima je cilj promicanje suradnje
u pitanjima od važnosti za mlade, posebice u području kulture,
obrazovanja, znanosti, tehnologije, sporta, glazbe i zdravstva, a

u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza i na obostranu dobrobit mladih u gradu Belišću i
gradu Varaždinu. Zajednički im
je cilj i formirati radnu skupinu
koja će svake godine osmišljavati
konkretne aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Između ostalog, radna skupina će pratiti programe savjeta

mladih drugih gradova i upućivati na mogućnost provođenja
sličnih aktivnosti u gradu Belišću
i gradu Varaždinu te će poticati
suradnju dvaju savjeta s udrugama za mlade i institucijama na
nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Igor Paloh

U okviru zajedničkog projekta „Jasno i čisto“ Grada Belišća i Općine Marijanci

Školsko natjecanje o gospodarenju otpadom
Osnovna škola Ivana Kukuljevića u Belišću u utorak je, 21. svibnja, bila ispunjena pozitivnim
natjecateljskim duhom tijekom
održavanja školskog natjecanja
na temu održivog gospodarenja otpadom, a u okviru projekta „Jasno i čisto“ koji zajednički
provode Grad Belišće i Općina Marijanci. U natjecanju je
sudjelovalo ukupno 36 učenika, predstavnika 5.b i 5.c razreda. Oni su kroz pet disciplina na
praktičan način učili o gospodarenju otpadom. Prva disciplina bila je prikupljanje plastičnih
boca, u drugoj učenici su iz hrpe otpada trebali razvrstati plastični, stakleni i papirnati otpad
te ga što brže odložiti u spremnike koji su za to pripremljeni, a u
trećoj disciplini trebali su sastaviti kućni komposter. Za potrebe četvrte discipline trebalo je
napraviti predmet od otpadnog
materijala, a za kraj je ostavlje-

no kviz-natjecanje. Odjeveni u
prigodne majice, koje su ujedno
označavale i pripadnost natjecateljskom timu, učenici su morali
odgovoriti na 24 pitanja vezana
uz gospodarenje otpadom.
Natjecanje je pratio prosud-

beni odbor u čijem su sastavu bili nastavnici Neven Vranković
i Lidija Tivanovac i ravnateljica
Centra za kulturu Tea Kozina.
Voditelj programa bio je Željko
Lončarić koji je kroz cijelo natjecanje vodio timove dok su učeni-

Natjecateljske ekipe učenika u okviru projekta “Jasno i čisto”

ci viših razreda bodrili timove.
- Natjecatelji su pokazali iznimnu motiviranost za sve aktivnosti vezane uz natjecanje, u
cijelosti su bili uključeni i mišljenja smo da smo ovim natjecanjem postavili dobar temelj za
usvajanje pozitivnih navika kod
natjecatelja, koje će prenijeti
svojim kolegama, kao i obiteljskom okruženju – rekla je jedna od voditeljica natjecanja Dajana Oroz, čiji je tim, 5.c razred
(plave majice), naposljetku i odnio pobjedu. Za učenike je bila
vrlo zanimljiva disciplina pravljenja predmeta od otpadnog
materijala i u ovoj disciplini pokazali su iznimnu maštovitost,
samostalnost i timski rad. Osim
svih radnih materijala potrebnih
za provedbu natjecanja, za sudionike natjecanja osigurani su
i pehari, prigodne majice, kao i
ekosokovi, biorazgradive čaše i
osvježenje poslije natjecanja.
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Brojne aktivnosti članova uduge Bel- Art

Likovne kolonije, Dani otvorenih vrata i radionice

L

ikovna
kolonija
udruge Bel-Art pod
nazivom „Moj grad
u oku slikara“, kao
sastavni dio programa svibanjskog obilježavanja Dana grada Belišća,
održana je u subotu, 4. svibnja,
u prostorijama Ribičkog doma
Belišće na lijevoj obali Drave.
Odazvalo se sedamnaest slikara,
članova Bel-Arta, koji su ovu likovnu koloniju iskoristili za druženje, razmjenu, iskustva i slikanje. Prije početka rada članove
udruge pozdravio je i koloniju
otvorio zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić. Slikari inspirirani našim lijepim gradom, onime
što on predstavlja i što ga okružuje, odlučili su se za razne motive u
različitim slikarskim tehnikama.
Brojni sugrađani, zaljubljenici u
slikarstvo, kako odrasli, tako i oni
najmlađi, posjetili su ovu, sada
već tradicionalnu, likovnu koloniju i uživali u radovima vrijednih
belišćanskih slikara.
Udruga Bel-Art i ove se godine uključila u manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2019.,
koja za cilj ima informiranje javnosti o radu udruga u lokalnoj i
široj zajednici, a ove se godine
održavla od 16. do 18. svibnja
2019. u cijeloj Hrvatskoj.

Najmlađi su uvijek zainteresirani za događanja u
Likovnoj udruzi Bel-Art

U četvrtak, 16. svibnja, u prostoriji ove likovne udruge svi zainteresirani sugrađani mogli su dobiti informacije o radu, planiranim
aktivnostima za ovu godinu te se
okušati u nekoliko likovnih tehnika prema vlastitoj želji. Preostala dva dana belišćanski slikari iskoristili su kako bi najmlađim
sugrađanima približili slikarstvo.
Tako su u četvrtak, 17. svibnja, u
prostorijama udruge članovi BelArta Jadranka Berak, Suzana
Lešnjaković, Antun Sabo i Tin
Lacković održali slikarsku radionicu za polaznike kraćeg pro-

Sudionici likovne kolonije na Boroviku kod Đakova

gram predškole skupine “Leptirići”. Bila je to odlična prilika da
se mali Belišćani pobliže upoznaju s tajnama izrade slika. U subotu, 18. svibnja, u prostorijama
Likovne udruge Bel-Art održane
su kreativne radionice za sve zainteresirane mališane, ali i odrasle zaljubljenike u umjetnost. Tijekom dana na radionicama je
sudjelovao velik broj djece različitog uzrasta koja su se okušala u tehnici suhog pastela. S našim mladim sugrađanima družili
su se Vesna Vajda, Vanja Eberl i
Tin Lacković koji su ih uveli u za-

nimljiv i nadasve kreativan svijet
slikarstva.
Uz sve ovo, članovi Likovne
udruge Bel-art okupili su se u
subotu, 18. svibnja, na 6. sazivu Međunarodne likovne kolonije „Borovik 2019“. Na ovoj
likovnoj koloniji sudjelovalo
je pedesetak slikara, a Bel-art
su predstavljali Jadranka Berak, Suzana Lešnjaković, Dragica Čuturilo-Petrač, Antun Sabo, Vlado Vagner, Nenad Lang i
Ivan Vajda.
Tin Lacković

Svečano završen program interaktivnih radionica za osnovce trećeg i četvrtog razreda

115 učenika u programu „7 navika sretne djece“

Svima se obratio i zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić koji je izrazio zadovoljstvo i
ohrabrio članove udruge PUKS
u daljnjem radu

Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama, proljetno je
vrijeme posvetila radu s djecom, ali i edukacijama i predavanjima. Ipak, naša pozornost
I naše vrijeme većinom je bilo posvećeno najmlađima. Tako smo s velikim zadovoljstvom
i radošću priveli kraju program
za učenike trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće pod nazivom
„7 navika sretne djece“. Učenici trećeg i četvrtog razreda tijekom školske godine sudjelovali
su u osam različitih interaktivnih radionica stječući nova znanja i izgrađujući nove navike.
U programu je sudjelovalo 115
učenika u sedam skupina, što
znači da je izvedeno ukupno 56

radionica. Ciljevi ovih radionica
bili su osnaživanje, razvoj emocionalne inteligencije, usvajanje
vještina kompetitivnosti, domišljatosti, suradnje i dijaloga. Veliko finale ovoga programa održalo se u četvrtak, 16. svibnja,
u Velikoj vijećnici Grada Belišća, gdje je održana prezentacija
programa „7 navika sretne djece“ koju je tijekom školske godine 2018./2019. provodila udruga
PUKS – Podrška u kriznim situacijama. Program pod nazivom
„7 navika za sretnu djecu Belišća“ sastojao se od prezentacije
i dodjele priznanja učenicima i
nastavnicima koji su sudjelovali u programu koji se odvijao u
sklopu projekta „Podrška u zajednici“ sufinanciranog od Gra-

da Belišća i Osječko-baranjske
županije. Velika vijećnica bila je
ispunjena djecom, učiteljicama,
roditeljima, a svima se obratio
i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić koji je izrazio zadovoljstvo i ohrabrio članove
udruge PUKS u daljnjem radu
na dobrobit našeg grada. Program su predstavile voditeljice
aktivnosti Dajana Vinković i Vanesa Šerić, nakon čega su podijelile priznanja djeci i učiteljicama koje su također pridonijele
realizaciji predstavljenih aktivnosti. Nakon podjela priznanja
uslijedio je domjenak za sve sudionike koji su u veselom raspoloženju zaključili ovaj projekt.
Vanesa Šerić
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Raznovrsno i svečano gradska vatrogasna društva proslavila blagdan sv. Florijana

Novo vozilo, prijem, edukacije i pokazne vježbe

U

skladu s lijepom i dugogodišnjom tradicijom, a u povodu
blagdana svetog
Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se proslavlja 4. svibnja, u petak, 3.
svibnja, u Maloj vijećnici Gradske uprave organiziran je prijem
za predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društava našeg grada.
Predstavnike društava s područja Vatrogasne zajednice grada
Belišća, predvođene predsjednikom i zapovjednikom Nikicom
Muževićem i Dubravkom Čovčićem, u maloj je vijećnici ugostio
zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić.
- Biti vatrogasac znači biti dio
ekipe koja spašava svoje bližnje,
a obavljajući tu časnu dužnost
vatrogasci prihvaćaju sve odgovornosti koja ona nosi - tom je
prilikom rekao zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, čestitavši još jednom svim vatrogaskinjama i vatrogascima blagdan
njihovog zaštitnika.
Na Dan sv. Florijana, u subotu,
4. svibnja, članovi DVD-a Belišće i ove su godine sudjelovali na jutarnjoj svetoj misi u belišćanskoj župnoj crkvi, u znak

štovanja i zahvale svom zaštitniku. Istoga je dana središnja vatrogasna postrojba Belišće postala bogatija za jedno vrijedno
vatrogasno vozilo nabavljeno iz
Engleske.
Na blagdan sv. Florijana, u subotu, 4. svibnja, u Kneževim Vinogradima službeno je obavljena
i primopredaja vozila dovezenog iz Engleske. Primopredaji
su nazočili župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić,
zamjenik župana Goran Ivanović, zamjenik gradonačelnik Belišća Domagoj Varžić. Ključeve
vatrogasnog vozila namijenjenog belišćanskom DVD-u, zapovjedniku Dubravku Čovčiću
uručio je župan Ivan Anušić, uz
predsjednika Slavka Milekić i
vozača Ivana Vincetića.
Istoga dana operativni članovi DVD-a Veliškovci, Tiborjanci i Gat, održali su i zajedničku
pokaznu vježbu gdje su mještanima pokazali tehniku, vještinu
i brzinu u gašenju eventualnog
požara. Inače, zajedničke vježbe ovih triju društava održavaju
se već tradicionalno svake godine u drugom mjestu i zajednički
cilj im je zainteresirane članove
uključiti u svoje redove.
U srijedu, 15. svibnja, a u sklopu

U sklopu mjeseca zaštite od požara DVD Bocanjevce posjetili su učenici područne škole u pratnji svojih učiteljica

DVD Belišće odnedavno ima na raspolaganju još jedno kvalitetno vatrogasno vozilo

nacionalnog programa, provedena je edukacija djece u području civilne zaštite. Djeci predškolskog uzrasta Dječjeg vrtića
Maslačak, a potom i učenicima
Osnovne škole Ivana Kukuljevi-

ća Belišće, uz edukativno izlaganje prezentirani su oprema, rad
i uloge pripadnika vatrogasnih
postrojbi, policije i HGSS-a.
Dubravko Čovčić

Lijepi niz vrijednih rezultata belišćanskih sportaša i u prvoj polovini 2019. godine

Čestitke belišćanskim sportskim prvacima
Državni prvaci Hrvatske u četiri različita
sporta, a na ponos Grada Belišća i svih naših
sugrađana, kako je tom prilikom s neskrivenim zadovoljstvom rekao zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, bili su razlog
za održavanje još jednog službenog prijma,
ujedno i vrlo ugodnog prijateljskog susreta, održanog u četvrtak, 23. svibnja, u Gradskoj upravi. Toga je dana, a u ime Grada,
zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić,
uz predsjednika Zajednice športskih udruga grada Belišća Milana Zamaklara, ugostio ovogodišnje belišćanske i državne prvake. Tako je prijmu nazočila seniorska ekipa
Košarkaškog kluba Belišće na čelu s članom
Uprave kluba Željkom Živkovićem i tajnikom Deanom Stubičanom, delegacija Malonogometnog kluba gluhih Belišće – Gat,
koju je predvodio Ivica Vidaković, kadetski prvak Hrvatske u pucanju iz zračne puške - Fran Sinković - predstavnik Streljačkog
društva Belišće, najboljeg sportskog kolektiva u 2018., uz trenera Sašu Brezovca, a bio

Belišćanski sportaši postigli su izvrsne rezultate i u prvoj polovini ove godine

je ondje i apsolutni prvak u ukupnom poretku od svih seniora u powerliftingu - Ivan
Schoblocher iz Powerlifting kluba Belišće.
Početkom susreta, uz srdačne pozdrave, zamjenik gradonačelnika čestitao je sportašima na izuzetnim sportskim postignućima te
je istaknuo kako se u Gradu trude njihovim
klubovima osigurati i uvjete dostojne ovakvih lijepih rezultata. Tome svjedoči i podatak da je u gradskom proračunu za ovu godinu izdvojeno nešto više od 2.200.000 kuna.

Pohvalama, čestitkama i lijepim željama
upućenim sportašima pridružio se i Milan
Zamaklar, predsjednik ZŠU-a grada Belišća. Naglasio je kako uspjesi mladih sportaša u različitim sportovima pokazuju da
Zajednica športskih udruga grada Belišća
uz Grad Belišće ravnomjerno ulaže u razvoj svih vrsta sportova. Istaknuo je kako
je, osim financijskih sredstava koje ulaže u
sport, Zajednica nabavila i dva kombija na
korist svim sportskim ekipama te je pritom
uputio i zahvalu Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije, zbog financijske podrške u realizaciji nabave kombija. Govorivši o uspjesima naših sportaša s invaliditetom
– članovima Malonogometnom klubu gluhih Belišće, ponosno je naglasio kako su
njegovi članovi postali kategorizirani sportaši te će, kako je rekao Milan Zamaklar, u
skladu s tim, Zajednica iznaći načina da ih
stoga i zasluženo nagradi.
Dajana Petovari
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Završeno natjecanje u Drugoj košarkaškoj ligi - istok

Još jedan naslov prvaka za belišćanske košarkaše

K

ošarkaši
Belišća su odigranim kvalifikacijama za Prvu ligu
okončali natjecateljski dio sezone
s poprilično ispunjenim ciljevima
i planovima. Prije početka sezone momčad je doživjela nekoliko promjena u igračkom kadru.
Od aktivnog igranja oprostili su
se Damir Markota i Goran Vidaković dok su braća Toni i Nino
Gradinjan zbog poslovnih obaveza prestala s igranjem. Situacija
s malim brojem klubova koji su
spremni i voljni pratiti zahtjeve
Druge lige bila je neizvjesna pa
se početak sezone odgađao nekoliko puta. Kulminiralo je s nekoliko odustajanja klubova, da bi
se konačna odluka donijela krajem listopada i krenulo se u sezonu prvog vikenda studenoga sa
samo osam klubova.
Pred našom ekipom tako je bilo samo 14 kola, a sve skupa po
kalendaru trajalo je mršava četiri mjeseca. Naša je momčad, uz
Borovo i Županju, bila prvi favorit za naslov i tako se od početka
i postavila. Uspjeli smo osvojiti
naslov, ali ma koliko je liga bila

Košarkaši Belišća ponovo su najbolji u Drugoj ligi - istok

kratka i s malim brojem klubova, ipak je ponudila neizvjesnost
oko pitanja prvaka, kakvu Istok
ne pamti. Tri ekipe završile su s
istim omjerom i brojem bodova,
a odlučila je koš-razlika.
Uslijedile su tada kvalifikacije,
koje su odigrane od 1. do 5. svibnja u Omišu, a naša ekipa ostvarila je dvije pobjede i dva poraza
(Podravac - Belišće 94:60, Belišće - Kastav 90:87, Omiš-ČagaljTours - Belišće 102:73, Belišće
- Sesvete 80:72) te završila na
4. mjestu s istim brojem bodova
kao i trećeplasirani Podravac iz

Virja. Sesvete i Omiš novi su prvoligaši. Za ocjenu sezone i komentar zamolili smo prvog trenera Hrvoja Čamagajevca:
- Ocijenio bih sezonu između četvorke i petice. Ono čime mogu
biti zadovoljan je puno bolji odaziv na treninge nego prošle sezone, u tom segmentu nije bilo previše problema pa je i samim time
meni kao treneru bio posao nešto lakši, a drugo s čime možemo
svi biti sretni je da je ove sezone
ekipa pokazala jednu veliku homogenost, odličnu atmosferu u
svlačionici i na terenu. Naravno,

isto tako, naslov prvaka na Istoku daje mi razlog za optimizam,
bez obzira na to što je kvaliteta
lige i broj utakmica pao, no i u tome smo pronašli nešto pozitivno,
na kraju krajeva taj naslov se piše
i ostat će upisan u povijesti kluba. Htio bih ovim putem posebno zahvaliti i Upravi kluba, koja
se kao i svake sezone potrudila
da sve svoje obaveze izvrši, a bila
nam je i velika podrška kroz cijelu sezonu, što nam je puno značilo.
Goran Vidaković

Nogometni klub Podravac Bistrinci

Prvaci 3. Županijske nogometne lige
Nogometaši NK-a Podravca iz
Bistrinaca ove su godine uvjerljivo osvojili naslov prvaka 3.
Županijske nogometne lige
Valpovo. U nedjelju, 2. lipnja,
na svom su terenu u Bistrincima odigrali posljednju utakmicu
18. kola s ekipom Hrvatskog sokola iz Bocanjevaca i pobijedili

4:2. Bila je to samo formalnost
kojom su potvrdili naslov, uz bodovnu razliku od čak 10 bodova.
Pripao im je i pobjednički pehar lige, koji im je uručio Josip
Kuštro, zamjenik predsjednika
Nogometnog središta Valpovo.
Osvajanjem 1. mjesta u ovom
natjecanju Bistrinčani su se pla-

Nogometaši i Uprava NK-a Podravac Bistrinci

sirali u viši rang i u idućoj sezoni igrat će u 2. Županijskoj nogometnoj ligi Valpovo – Donji
Miholjac. Nogometaši Podravca
proteklo su prvenstvo uvjerljivo
bili najbolji. Prvo mjesto zauzeli su s 47 bodova iz 18 kola, s 15
pobjeda, dva neriješena ishoda i
samo jednim porazom. Najbolji

strijelci u timu bili su Mario Trbojević, Igor Bajtl i Perica Borić
sa po 12 golova.
Na čelu uprave NK-a Podravac
ove je godine predsjednik Luka
Schmidt, trener najbolje momčadi lige bio je Boris Vurdelja,
a tijekom sezone za Podravac su
igrali Luka Jambrović, Vedran
Vučetić, Ivan Golić, Boris Vurdelja, Mario Trbojević, Erik Vinogradac, Petar Vurdelja, Luka Kunštek, Perica Borić, Luka
Schmidt, Marinko Šarac, Dino
Pavošević, Demijan Ergović, Hrvoje Vuković, Luka Cvetković,
Matej Vidaković, Tomislav Jurković, Vjekoslav Bošnjak, Davor
Galošević, Vedran Lončarić, Dario Ratković, Darijo Pušić, Tin
Jelić, Saša Topčić, Filip Novoselić, Igor Bajtl i Ivan Stanković.

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

S

Naprijed, naši papiraši!

redinom devedesetih godinu dana
radio sam u Londonu u Institutu
za ratna i mirnodopska izvještavanja. Radno vrijeme bilo je od 9
do 17 sati, a ja bih na posao stizao obično petnaestak minuta
ranije, uvijek uzimajući malu rezervu vremena, kako zbog mogućih zastoja u podzemnoj željeznici ne bih kasnio na posao. S posla
bih, pak, odlazio desetak minuta
nakon 17 sati, čekajući da se koliko-toliko smanji gužva u Islingtonu i zagušenje na postaji podzemne željeznice Angel, odakle
bih svakodnevno, presjedajući na
King’s Crossu, metroom putovao
do Great Portlan Streeta, u čijoj
sam blizini imao iznajmljenu garsonijeru.
Nakon nekoliko dana rada u Institutu zapazio sam da su oko
8.45, kada bih obično stizao u
ured, već svi bili na svojim radnim
mjestima, zadubljeni u zaslone računala. Iako sam na posao stizao
četvrt sata prije početka radnog
vremena, ondje je već vrijedno radila cijela ekipa. Kad bih desetak
minuta nakon 17 sati isključio računalo, pozdravio kolege i uputio
se kući, svi su još vrijedno radili. I
tako iz dana u dan. Nitko mi ništa nije govorio, ali sam nakon tjedan dana pokucao na vrata šefu i
upitao ga kada zapravo počinje i
završava posao u Institutu. Rekao
mi je ono što sam znao i što je pisalo u mom ugovoru: radno vrijeme je od 9 do 17 sati.
- Ali - započeo sam - uvijek dođem ranije, a svi drugi već rade, a
kad odlazim, desetak minuta nakon kraja radnog vremena, svi još
sjede i rade.
- Oni jako vole svoj posao. Osim
toga, na taj način dokazuju lojalnost - objasnio je, a ja sam se osjećao nekako postiđeno.

Ljudi sa žarom u očima
Sjetio sam se te epizode iz svoga
života sjedeći prošlog mjeseca is-

llVremešni belišćanski ‘’papiraši’’ raduju se novoj
tvornici kao da će oni u njoj raditi, svjesni da su
njihovo znanje, umijeće, vještine i inovacije temelj
na kojem niče, da su oni njezino sjeme i njezin DNK
pod šatora kraj ribičkog doma u
Belišću, na lijevoj obali Drave, u
društvu umirovljenika ”papiraša’’
Belišća, na njihovu tradicionalnom susretu, ove godine nazvanom ”Belišće, grad papira – jučer,
danas, sutra’’. Bilo je dirljivo promatrati te ljude s koliko su žara
govorili o tvornici u kojoj su nekoć radili, koliko je oduševljenja
iskrilo iz njihovih očiju dok su na
platnu gledali projekciju ulomaka
iz novinskih tekstova o nastanku,
razvoju i rastu belišćanske papirne industrije, koliko je ponosa u
njima plamtjelo dok su se prisjećali tih dana svoje mladosti i onih
u naponu snage.
U jednom trenutku učinilo mi se
da ti ljudi zapravo i nisu umirovljenici, da i dalje rade na svojim
radnim mjestima, pa da će i sutra
- i to ne od 6 do 14, kako se nekoć radilo u prvoj smjeni, nego od
5 do 15, poput onih mojih davnih
kolega u Londonu, koji su ljubav
i odanost prema tvrtki dokazivali produženim, dobrovoljnim, neplaćenim radom – otići na svoja
radna mjesta kao što su to činili
prije mirovine.
Duboko me ganuo taj prizor. Jednog nekadašnjeg ”papiraša’’ kći
je dovezla autom iz Osijeka i stala uz njega kad je govorio, pa se
rasplakala, vidjevši koliko je ganut i ponosan što je opet u ekipi
s kojom je nekoć gradio belišćanski papirni imperij. Njegov je govor bio kratak, ali dirljiv, drhtao
mu je glas, više od uzbuđenja nego od bremena godina na leđima.
Drugi se svojim kolegama obratio
kratkim govorom, naglasivši kako
već duže nikamo ne izlazi, ali nije mogao odoljeti njihovu pozivu
da im se pridruži. Zdravlje ga ne
služi, ali skupio je još toliko snage da dođe u tu veliku obitelj, koja je zajedno i složno, poput družbe Pere Kvržice, marljivo radila i

gradila. Treći je, također jedan od
njih, kojega je neprekidni rad hibernirao i učinio mlađim i vitalnijim nego što bi se očekivalo u
njegovoj stvarnoj životnoj dobi, s
ponosom govorio o sad već čvrstim i dovršenim planovima da u
Belišću uskoro nikne nova tvornica - a čega drugog nego papira. Tvornica u čije se nastajanje
i skoru realizaciju uključio svom
snagom, ljubavlju i neprijepornim
znanjem.
Ne spominjem njihova imena, jer
će ih nekadašnji radni kolege ionako prepoznati, da ne bih posebno izdvajao nekog od stotinjak
tih divnih ljudi, belišćanskih ”papiraša”, jer su i oni, kao i spomenuti, bez obzira na to koliko velik
ili malen njihov kotačić bio u složenom mehanizmu Tvornice, dali svoj doprinos onome što se zove belišćanska industrija papira.
Ljudi sa žarom u očima, koji se
rasplamsa u vatru kada progovore o svojoj Tvornici, poslu koji su
radili i koji im je omogućavao da
hrane svoje obitelji, školuju djecu
i uživaju u svojim stanovima i kućama, koje – znaju oni to dobro
– ne bi imali da nije bilo njihove Tvornice. Veliko slovo ”t” nije pogreška, siguran sam da i oni
tako pišu, jer tako o svojoj Tvornici i govore.
Ono što je u tom dirljivom susretu jedne vremešne generacije, koja je stvarala papirnu industriju
Belišća, gradila je i razvijala, bilo
osobito i posebno jest kako je do
njega uopće došlo i tko ga je omogućio. Tko je prepoznao važnost
onoga što su stvorili ti ljudi, tko je
prepoznao njihovo djelo, količinu
odricanja i samoprijegora, količinu vremena, ogromni dio života ostavljen i ugrađen u tvornicu
gdje su radili. Tko ih je okupio i
pogostio, pokazao im da nisu zaboravljeni ni prepušteni sebi sa-

mima i da ono što su činili nije tek
djedovska priča kakva se ispreda
unucima.

Zaobiđena
kula bahatosti
Rečeno je tek, usput: bila je to završnica ovogodišnje službene proslave Dana grada. I teško da se
nešto ljepše, kvalitetnije i primjerenije moglo, poput točke na ”i”,
staviti na kraj važnog dana, u jednoj godini života grada. Netko se
sjetio tih ljudi. Netko se sjetio njihova doprinosa, njihove ljubavi i
odanosti, strasti koju su iskazivali
prema poslu koji su radili i tvornici koja im je život značila. Netko
je bio dovoljno mudar da u širokom luku zaobiđe utvrdu bahatosti i samoljublja, u kakve se danas
utabore i u njima žive mnogi ljudi na vlasti, uvjereni kako povijest
počinje od njih i kako sve što je
bilo prije ne vrijedi pišljiva boba.
Danas, na žalost, takve ljude, ljude poput belišćanskih ”papiraša”,
svi zaboravljaju. Malo se tko sjeti nečijih zasluga, doprinosa, postignuća. Ljudi odlaze u mirovinu
nakon punog radnog vijeka a da
im nitko ne kaže hvala, a kamoli
da ih, jednom kad su u penziji, više itko ikamo pozove, počasti ih i
kakvim malim znakom pažnje zahvali im za sve što su učinili.
Belišćanski ”papiraši’’, sasvim sigurno, neće raditi u novoj tvornici
tissue papira, kakva će uskoro niknuti u njihovu gradu. Prestari su
za to, ali i premudri da ne shvaćaju njezinu važnost. Pa joj se raduju, kao da se gradi upravo za njih.
Kao da će oni, ponovo u naponu snage, ondje raditi i zarađivati
kruh svoj svagdanji. Raduju se jer
znaju da su oni temelj te nove, buduće tvornice. Jer da nije bilo njih,
temeljâ koje su izgradili, znanja,
umijeća, vještina i inovacija pretvorenih u tradiciju, ne bi uskoro
počela nicati nova tvornica. Oni
su njezino sjeme, njezin DNK.
Drago Hedl
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