INFORMATIVNI MJESEČNIK GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA BELIŠĆA l VELJAČA 2022. BROJ 85

Gradimo novi poduzetnički
inkubator za proizvodne djelatnosti,
uz podršku EU-a od 4 milijuna kuna

Poziv za predlaganje
kandidata za javna
priznanja Općine Bizovac
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Riječ urednika

D

Šutnja naglas

ragi čitatelji i poštovani
sugrađani. Prvoga dana
ožujka imao sam priliku (i
čast) biti gostom na svečanoj premijeri prve epizode nove televizijske serije “Šutnja” priređenoj u Osijeku u kinu
Urania. Vjerujem da je mnogima od vas
poznato da je dramska serija “Šutnja”
nastala prema krimtrilogiji, romanima iz
pera poznatog osječkog novinara i pisca,
ali i našeg redovnog i sada već višegodišnjeg kolumnista Drage Hedla. Podsjetio
bih, riječ je o vrhunski napisanim, nagrađenim i prevođenim romanima “Izborna šutnja”, “ Ispovjedna tajna” i “Kijevska piletina”, a koji su nastali na osnovi
stvarnih događaja, groznih slučajeva zlostavljanja i iskorištavanja maloljetnica u
osječkom Domu za odgoj djece i mladeži. Sve je to ovaj naš slavonski beskompromisni vrsni novinar istražio i objavio
u medijima, a potom su nastali i romani.
Seriju nastalu prema motivima snažne
i oštre proze Drage Hedla ostvarili su u
koprodukciji Drugi plan i HRT. Autor
scenarija je Marian Alčevski, a redatelj
poznati i nagrađivani filmaš Dalibor Matanić. Glavne uloge u seriji nose Goran
Bogdan, Darko Milas, ukrajinska zvijezda malih i velikih ekrana Ksenia Mishina, Sandra Lončarić i Leon Lučev. Svečanu premijeru prve epizode dodatno je
upotpunila, oplemenila ili, ako hoćete,
opteretila gotovo nevjerojatna činjenica
i koincidencija da je premijera održana
baš u vrijeme teških napada ruske vojske
na Ukrajinu i glavni grad Kijev. U Kijevu su snimane brojne scene serije i prve
epizode, koju su uzvanici i publika mogli
vidjeti na premijeri i uživati u ljepotama
tada netaknutog, prelijepog ukrajinskog
glavnog grada.
Vjerujem da će ova serija biti dobro primljena i kod nas, ali i u inozemstvu jer
je ugovoreno emitiranje i na mreži HBO.
Na HTV-u emitiranje počinje u ponedjeljak, 7. ožujka, na prvom programu u 21
sat.

Gospodarstvo
Eto, dragi čitatelji i poštovani sugrađani, kao što i sami znate, vidite, slušate i
proživljavate, sve što radimo i što se radi
svuda oko nas, već više od dvije godine
odvija se u, kako to blago uvijek kažemo
– otežanim, teškim ili neizvjesnim uvjetima i vremenima. Uzrok je dosad bio
COVID, korona, bolest, zaštita, mjere,
liječenje i sve što ide uz to i oko toga. No
krajem veljače svima nama, cijelom svijetu, a posebno Ukrajini i njezinim nedužnim građanima, prijeti dodatna još
veća i pogubnija opasnost. Riječ je, dakako, o ratu, započetom napadom ruske
vojske na Ukrajinu, a u što se sve to mo-

že izroditi, nitko ne zna, to ćemo još vidjeti. Sve te nove i mučne i teške okolnosti ne znače da se ne treba, ne može i ne
mora raditi, stvarati, doprinositi ili jednostavno - živjeti. I u tim, ponovno nekim novim, posebnim, neizvjesnim uvjetima. Rekao bih, radi se, radimo u tišini,
bez posebnih isticanja. Šutimo i radimo.
Poznata šutnja, ali ovoga puta samo kao
simbol brige i zabrinutosti i kao potvrda
ili znak da i šutnja može ići uz rad, stvaralaštvo, kreativnost i doprinos.
Lijep primjer je ponovno kod nas, u našem gradu i našoj zajednici. Tu pokraj
nas, vrlo blizu središtu grada, desetak
minuta lagane šetnje od centra, tiho,
uporno i uspješno raste još jedan važan
objekt, izravan doprinos razvoju i jačanju najvažnije djelatnosti u zajednici –
gospodarstva. Radi se o izgradnji novog
poduzetničkog inkubatora, pa u Gospodarskoj zoni pokraj Karašice niče novi
objekt od 700 kvadrata korisne površine. Kad bude završen, imat će na raspolaganju četiri radionice za poduzetnike
koji se odluče baviti, ili se već bave, proizvodnim djelatnostima. Poznati su iznimno povoljni i poticajni uvjeti korištenja
prostora u poduzetničkom inkubatoru u
našem gradu. Zbog stalne popunjenosti
i zauzetosti prvog inkubatora, od samog
početka rada 2014. godine, pa zbog zanimanja poduzetnika i želje gradske uprave da se i dalje stvaraju što bolji uvjeti za razvoj gospodarstva, pripremljen je
i ostvaruje se i ovaj novi projekt vrijedan 6,35 milijuna kuna, od čega EU sudjeluje s četiri milijuna. Lijepo je vidjeti
i znati da je i početak ove godine, iako
tih i neprimjetan, lijep i vrijedan u razvojnom smislu, a nastavlja se i poznata, iznimno korisna i važna tradicija sufinanciranja novcem iz “drugih izvora”,
kao što je to uobičajeno već lijep broj
godina do sada.

Donacija
Stalna dobra suradnja lokalne zajednice i državnih službi i institucija, u ovom
slučaju Grada i Policijske postaje u Belišću, dobila je novu potvrdu početkom
veljače. Ovoga puta uključile su se i susjedne zajednice, Grad Valpovo i općine
Bizovac i Petrijevci. Zajednički su PP-u
Belišće donirali novu računalnu opremu vrijednu 48 tisuća kuna. Svrhu i cilj
ovog izravnog doprinosa sigurnosti i zaštiti zajednice u cjelini kratko je i precizno definirao prvi čovjek našega grada.
Izrazio je zadovoljstvo i ponos radom
PP-a Belišće, ali i suradnjom s PU osječko-baranjskom. Posebno je istaknuo
važnost sudjelovanja sve četiri lokalne
zajednice i vrijednost preventivnih aktivnosti, jer je uvijek bolje spriječiti nego liječiti.

Pajdaši
Iako u svojevrsnoj tišini u cijelom okružju, život u veljači odvijao se uz dosta pjesme i pokladnih događanja, a glas naših,
Bocanjevačkih pajdaša redovito je prekidao šutnju i daleko se čuo. Ova uzorna
i uporna pjevačka družina uspješno djeluje već 11. godinu. Nakon nastupa na
8. Pokladnom jahanju u Belišću krajem
siječnja, gostovali su početkom veljače
u Širokom Polju, potom održali redovnu godišnju skupštinu sredinom veljače,
pa su nakon toga svojom pjesmom obogatili sadržaj velikog i tradicionalnog susreta jahača u Ruščici pokraj Slavonskog
Broda. Naši su Bocanjevački pajdaši
stvarno izvrstan, izniman primjer udruženja skromnih, jednostavnih i vrijednih
ljudi. Oni rade i pripremaju se u tišini,
ali kad zapjevaju i pokažu što znaju, njihov se glas i glas o njima nadaleko čuje.

Jubilarci
Ni protekle veljače, proteklog Valentinova, nisu zaboravljeni, unatoč svim
okolnostima, ni naši (brojni) sugrađani koji ove godine slave jubileje zajedništva, braka i ljubavi. Grad i Turistička
zajednica uspješno su, skromno, jednostavno i tiho proveli i tu lijepu tradiciju. Naravno, zbog znanih okolnosti i ove
je godine sve obavljeno izravno i pojedinačno, pa su predstavnici Grada i TZ-a
posjetili svih 40 parova slavljenika, čestitali im i predali poklone. Lijepo, jednostavno, važno i vrijedno. I za zajednicu i
za sugrađane.
Sve ovo, dragi čitatelji i poštovani sugrađani, što sam dosad spomenuo, iako
sličnih primjera ima još, izdvojio sam i
naglasio baš zbog jedne zajedničke osobitosti tih i brojnih drugih događanja u
posljednje vrijeme u našem gradu. To je,
primijetili ste i sami, svojevrsna tišina,
skromnost i šutnja, simbolična i stvarna,
u kojoj se radi, stvara i postiže. Razlog
su, znamo, te nesretne, ali itekako stvarne, otežane, teške, sada i opasne okolnosti. Ali, i uz njih, život ide dalje. Raditi, sudjelovati, pomoći, učiniti i ostvariti
se – mora. I može. Mi u Belišću smo primjer. Znamo mi i raditi glasno kad treba
i ima uvjeta. Ali, kada su uvjeti drukčiji
ili kada utječu na sve što se događa, šutjeti se može i kad se dobro radi. Držimo
se one – šuti i radi. Radi dobro i za dobro. Zla je i teškoća i tako previše svuda oko nas. Zato šutnja ponekad, a sada
je očito pravo vrijeme i trenutak, može
i treba biti poticajna, inspirativna, kreativna. Nije jednostavno, nije lako, ali
ide, može se. Nismo li mi u našoj zajednici to i potvrdili!
Mato Jerkić
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U našem gradu, u Gospodarskoj zoni pokraj Karašice

Počela gradnja novog
poduzetničkog inkubatora

K

rajem siječnja
počeli su građevinski radovi na projektu
“Novi Polet –
izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora”, zahvaljujući kojem će
naš grad postati bogatiji za još
jedan poduzetnički inkubator.
Prvi poduzetnički inkubator u
Belišću počeo je rad 2014., a
stopostotna popunjenost od
samog početka djelovanja i
velika potražnja za dodatnim
proizvodnim poslovnim prostorima bili su motiv za daljnja ulaganja i izgradnju novog proizvodnog prostora za
poduzetnike početnike s područja grada Belišća. Kroz poduzetničke inkubatore poduzetnici početnici od prve do
treće godine poslovanja imaju znatno lakše startne pozicije, nemaju fiksne troškove,
nego djelatnost mogu razvijati tri godine, nakon čega im te
tri godine poslovanja omogu-

ćavaju razvijanje do te mjere
da mogu samostalno egzistirati na tržištu i biti financijski
samoodrživi. Novi proizvodni poduzetnički inkubator,
veći od 700 m2, bit će namijenjen proizvodnim djelatnostima i sadržavati četiri radionice. Osim povećanju kapaciteta
i kvalitete poduzetničke potporne infrastrukture na području grada Belišća projekt
će pridonijeti i podizanju razine znanja i vještina zaposle-

nika potpornih institucija s područja grada, Poduzetničkog
inkubatora Polet d.o.o. i Lokalne razvojne agencije Grada
Belišća d.o.o., koje su ujedno
i partneri na projektu. Izgradnja novog inkubatora ima za
cilj stvaranje poduzetničko poslovne infrastrukture koja će
omogućiti poduzetnicima na
području grada Belišća rast i
razvoj vlastitih proizvodnih kapaciteta te unaprijediti poduzetničke aktivnosti na područ-

ju Urbane aglomeracije Osijek
podizanjem kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture i
usluga dostupnih poduzetnicima. Podsjetimo, projekt “Novi
Polet – izgradnja proizvodnog
poduzetničkog inkubatora”
provodi se u okviru ITU mehanizma urbane aglomeracije Osijek. Razdoblje provedbe
projekta je od 1. lipnja 2021.
do 1. lipnja 2023., a 8. srpnja
prošle godine u velikoj je vijećnici Grada Belišća održana
i uvodna konferencija, na kojoj su sudjelovali brojni zainteresirani građani, predstavnici javne uprave i poduzetnici.
Nositelj projekta je Grad Belišće, a partneri su Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. i Lokalna razvojna agencija Grada
Belišća d.o.o. Ukupna vrijednost je 6.357.724,16 kuna, od
čega s 4.000.000 kuna projekt
sufinancira Europska unija,
preko Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom
razdoblju 2014. - 2020.
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Sudionici primopredaje vrijedne računalne opreme u
Policijskoj postaji Belišće

Izjavu za medije dao je i načelnik PP Belišće Vlado Krznarić

Zajednička donacija Grada Belišća, Grada Valpova, Općine
Bizovac i Općine Petrijevci

Vrijedna računalna oprema za
Policijsku postaju Belišće

N

akon što je
Grad
Belišće postavljanjem kamera
i prošlogodišnjom donacijom novog LCD televizora za
nadzor javnih površina iskazao
potporu radu njezinih službenika i djelatnika, Policijska postaja
Belišće početkom je veljače primila još jednu veliku i vrijednu
donaciju, u kojoj su, ovoga puta,
zajedno sudjelovali Grad Belišće, Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci. Riječ
je o devet novih računala, ukupno vrijednih 48.000 kuna, uručenih načelniku Vladi Krznariću
i njegovim suradnicima u petak,
4. veljače, u prostoru Policijske
postaje u Belišću. Ondje je, istoga dana, također u dopodnevnim
satima, održan i okrugli stol o suradnji Policijske postaje Belišće i
Policijske uprave osječko-baranjske sa svim jedinicama lokalne
samouprave s područja Valpovštine, a koje su i sufinancirale
spomenutu opremu. Uz domaćine, načelnika PP Belišće Vladu
Krznarića i njegova zamjenika
Nikolu Pepića, primopredaji računalne opreme i okruglom stolu
nazočili su gradonačelnik Belišća
Dinko Burić i njegova zamjenica Ljerka Vučković, gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i zamjenik Marko Barišić, načelnik
Općine Bizovac Srećko Vuković i načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić, a podršku daljnjoj

Načelnik PP Belišće Vlado Krznarić, načelnik PU osječkobaranjske Ladislav Bece i belišćanski gradonačelnik Dinko
Burić
primjernoj suradnji dali su i načelnik Policijske uprave osječkobaranjske Ladislav Bece, njegov
zamjenik Darijo Premec te glasnogovornik PU Zoran Kon. O
inicijativi nabave modernih računala, potrebnih za još kvalitetniji i učinkovitiji rad PP Belišće, za
medije je govorio načelnik Vlado Krznarić:
- Prošle godine u srpnju pokrenuli smo inicijativu sa sve četiri jedinice lokalne samouprave,
gradovima Belišćem i Valpovom i općinama Petrijevci i Bizovac za jednu donaciju računala u svrhu poboljšanja tehničkih
uvjeta tijekom provedbe određenih programa – rekao je načelnik
Vlado Krznarić, pojasnivši da u
slučaju dobivanja videosnimki

prilikom traženja mogućeg počinitelja, nisu mogli otvoriti neke
od potrebnih programa te su im,
iz toga razloga, a radi pronalaska
počinitelja i što bržeg razrješenja kaznenog djela ili prekršaja u
prometu, bila potrebna puno jača i sofisticiranija računala. Sjeli
smo svi zajedno, razmotrili mogućnosti i lokalne jedinice su odlučile donirati računala. Radi se
o devet računala koja smo stavili
u funkciju i koja doprinose kvalitetnijem radu PP Belišće, ukupno vrijednih 48 tisuća kuna. Zadovoljstvo zbog uspješnog rada,
nastavka primjerne suradnje između PP Belišće, Grada Belišća
i belišćanskog Vijeća za prevenciju i PU osječko-baranjske, kao
i zajedničke suradnje svih jedi-

nica lokalne samouprave s područja Valpovštine, s medijima je
podijelio i belišćanski gradonačelnik Dinko Burić:
- Iznimno smo zadovoljni i ponosni na rad PP Belišće, ali i suradnjom s PU osječko-baranjskom i
mislim da je zaista na djelu najlakše pokazati kako štititi i unaprjeđivati zajednički interes
lokalne zajednice. Ono što je posebno važno istaknuti je da se ne
radi samo o Gradu Belišću, već
o jednoj primjernoj, rekao bih,
zaista izvanrednoj suradnji cijele
ove naše Valpovštine, regije, gradova Valpova i Belišća i općina
Bizovac i Petrijevci, jer svi smo
upućeni jedni na druge. Od svih
aktivnosti koje se ulažu od strane
PP Belišće, posebno su vrijedne
one preventivne. Uvijek je bolje
spriječiti nego liječiti. Raduje me
što su se sve četiri jedinice lokalne samouprave uključile u ovu
donaciju i načelno svi smo izrazili spremnost sudjelovati u ovakvim aktivnostima - istaknuo je
gradonačelnik Dinko Burić.
Nazvavši sve spomenuto nastavkom iznimno dobre zajedničke
suradnje Policijske uprave osječko-baranjske, Policijske postaje
Belišće i svih spomenutih gradova i općina, načelnik PU osječko- baranjske Ladislav Bece zaključio je kako će ova vrijedna
računalna oprema pridonijeti puno kvalitetnijem radu belišćanske Policijske postaje.
Dajana Petovari
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Konferencija za medije u Gradskoj upravi grada Belišća

I

GRADSKA IMOVINA NIJE
I NE MOŽE BITI PRIVATNA

stina o stanju u NK-u
Podravac Bistrinci, naziv je konferencije za
medije koja je 23. veljače održana u maloj
vijećnici Gradske uprave grada Belišća, a o uzurpaciji javne imovine i gradskih
sredstava u privatne svrhe govorili su gradonačelnik Belišća Dinko Burić, predsjednik
Gradskog vijeća grada Belišća
Domagoj Varžić, predsjednik
Zajednice športskih udruga
grada Belišća Milan Zamaklar
te povjerenik za prigradsko naselje Bistrinci Rade Bagarić.
Povod održavanju konferencije za medije zamjena je brava
na vratima društvenog doma
u Bistrincima, odnosno uskraćivanje pristupa predstavnicima Grada Belišća i ZŠU-a grada Belišća gradskoj imovini, o
čemu je govorio gradonačelnik
Burić. On je pojasnio kako su
odlukom Gradskog vijeća grada Belišća javne sportske građevine, među kojima je i nogometno igralište s pripadajućim
objektima u Bistrincima, dane
na upravljanje Zajednici športskih udruga grada Belišća. Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Savjeta za razvoj
prigradskih naselja grada Belišća, Rade Bagarić imenovan
je povjerenikom za Bistrince,
a među njegovim dužnostima i
obvezama je, između ostaloga,
i posjedovanje ključeva prostorija društvenog doma u mjestu
te vođenje brige o terminima i
načinu korištenja gradske imovine i prostorija te je dužan u
slučaju kvarova ili bilo kakvih
problema o tome obavijestiti
Gradsku upravu.
S obzirom na to da Grad Belišće, između ostaloga, podmiruje i režijske troškove u svim
sportskim objektima, uočeno
je veliko povećanje režijskih
troškova upravo za taj društveni dom. Naime, režijski troškovi za taj objekt su u 2020. godini iznosili 16.857 kuna, a u
2021. čak 25.226 kuna, što je
povećanje od 49,5 posto! Zbog
toga je povjerenik za Bistrince,
Rade Bagarić, htio provjeriti
nije li koje od trošila u kvaru,

a tada je shvatio da ključevima
koje ima ne može ući u gradsku imovinu. U drugoj polovini siječnja predsjednik NK-a
Podravac Luka Schmidt i njegov otac Fred Schmidt, inače
predsjednik Nadzornog odbora, pozvani su na razgovor
u Gradsku upravu kako bi se
riješile eventualne nesuglasice i kako bi Grad odnosno
ZŠU grada Belišća, kojoj su
na upravljanje povjerene javne sportske građevine, dobila
kopiju ključa. Schmidtovi su
to odbili učiniti, te su brave na
društvenom domu u Bistrincima ponovno promijenjene, a
ključevima su ovoga puta raspolagale samo ovlaštene osobe
– Rade Bagarić kao povjerenik
za Bistrince, i Milan Zamaklar
kao predsjednik belišćanske
Zajednice sportskih udruga.
I tada je počelo optuživanje
preko društvenih mreža i nekih medija, u kojima su Šmitovi optužili belišćansku gradsku
vlast da želi ugasiti nogometni klub koji postoji već 88 godina. Gradonačelnik Belišća
Dinko Burić odlučno je odbacio te optužbe, potkrepljujući svoje riječi brojkama: od
2013. do 2021. godine Grad je
za 30 sportskih klubova izdvojio 33.332.232 kune, od kojih je
u osam godina u NK Podravac
otišlo 1.033.937 kuna. I dok je,
primjerice, NK Belišće u 2021.
godini potrošio režija u iznosu
od 41.593 kune, NK Veliškovci

10.426 kuna, a NK Bocanjevci 18.758 kuna, troškovi struje, plina, vode i odvoza otpada
su u bistrinačkom društvenom
domu prošle godine bili veći
od 25.000 kuna.
- Naravno da će Grad Belišće i
dalje pomagati svim sportskim
kolektivima, pa tako i NK-u
Podravac. Napravit ćemo sve
što je u našoj moći da im se
omogući normalno treniranje
i natjecanje, normalno funkcioniranje i opremanje. Njihovo
je da treniraju i igraju i postižu što je moguće bolje rezultate. No ja sam kao gradonačelnik dužan pratiti troškove, a
za 2,5 puta veće troškove NKa Podravac u odnosu na Gat i
Veliškovce ili tri puta u odnosu
na Vinogradce i Tiborjance, u
Bistrincima opravdanja nema,
osim da je javna tajna da su
predsjednik Luka Schmidt zajedno sa svojim prijateljima te
iste prostorije koristili u privatne svrhe - rekao je gradonačelnik Belišća Dinko Burić.
Točnost onoga što gradonačelnik Belišća govori potvrdili su i
ostali sudionici konferencije za
medije, te se složili da će NK
Podravac Bistrinci i dalje imati
punu potporu kako Grada Belišća tako i Zajednice športskih
udruga.
- NK Podravac nije klub jedne osobe ili jedne obitelji, to
je klub višedesetljetne povijesti
za koju su zaslužni svi bivši i sadašnji igrači i članova kluba, te

nitko ne može uzurpirati klub
i svojatati javne prostorije i infrastrukturu - rekao je predsjednik Gradskog vijeća grada
Belišća Domagoj Varžić.
Predsjednik ZŠU-a grada Belišća Milan Zamaklar govorio je
o činjenici da je NK Podravac,
odnosno njegovo vodstvo, kao
korisnik – a ne vlasnik objekta
i sportskog terena, uz to što je
promijenio brave, htio organizirati sportski susret dva kluba
koja nisu s područja Grada i to
bez suglasnosti Zajednice odnosno Gradske uprave. Također je demantirao spekulacije
o gašenju Rukometnog kluba
Belišće.
Rade Bagarić, povjerenik za
Bistrince, još je jednom naglasio da se dugo vremena nastojao dogovoriti s vodstvom
NK-a Podravac kako bi sa što
manje komplikacija riješili nastale probleme, no oni se nikada nisu držali dogovorenog.
Zaključak na kraju konferencije za medije je bio da će NK
Podravac opstati, bez obzira na
to kako se razriješio problem
sa sadašnjim vodstvom kluba,
jer je to klub svih mještana Bistrinaca, a zbog svih ljubitelja nogometa u tom najvećem
prigradskom naselju grada Belišća, klub nikako nije u opasnosti da nakon gotovo devet
desetljeća prestane s radom.
Monika Đogaš
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Projekt “MATICA uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

I

Raznovrsne aktivnosti
i vrijedni sadržaji

ovoga mjeseca, u okviru projekta “Matica uMirovljenička društvenA
akTIvaCijA”
održano je niz vrijednih i sadržajnih aktivnosti. Tako je u sklopu programa
međugeneracijske
suradnje tijekom veljače održano nekoliko kreativnih radionica na kojima su sudjelovale naše umirovljenice, učenici
Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće, Područne škole Veliškovci te djeca Dislocirane jedinice Dječjeg doma
Klasje u Bistrincima. U četvrtak, 3. veljače, u Društvenom
domu u Gatu održana je kreativna radionica na kojoj smo
izrađivali čestitke u povodu
Valentinova i mjeseca ljubavi. Na spomenutoj radionici
sudjelovale su umirovljenice i
učenici OŠ Ivana Kukuljevića
Belišće, Područne škole Veliškovci. Sljedećeg tjedna, u utorak, 8. veljače, u Društvenom
domu u Gatu održana je još
jedna kreativna radionica u
povodu Valentinova gdje smo
izrađivali ‘srčeka’ na stalku uz
pomoć dekorativnih materijala. Pustili smo mašti na volju
i izradili divne ukrase. Zatim
je u srijedu, 16. veljače, također na istom mjestu, provedena kreativna radionica na
kojoj su umirovljenice i učenice Područne škole Veliškovci bojile bojanke za odrasle.
Kreativna radionica s djecom
iz Dječjeg doma Klasje u Bistrincima i njihovom odgojiteljicom Ivanom Kopić održana
je u Belišću, u prostoru Mati-

ce umirovljenika, i to u utorak, 22. veljače. Na radionici
smo skupa s umirovljenicima
i djecom izrađivali maske u
povodu maskenbala, a svatko
od sudionika izradio je predivne unikatne maske. Ovakve radionice i druženja uveliko pomažu najmlađima, ali i
našim vremešnijim sugrađanima. U četvrtak, 24. veljače, u
Društvenom domu u Gatu realizirana je još jedna kreativna radionica. Ovaj smo put na
radionici od glinamola izrađivali posudice za nakit koje
ćemo, kad se osuše, ukrasiti i
akrilnim bojama. Podsjetimo,
naš poludnevni boravak otvoren je od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati. Ovim putem pozivamo sve naše drage

umirovljenike na druženja
svaki dan u Maticu umirovljenika grada Belišća na adresi
Vijenac J. J. Strossmayera 67.
Napominjemo da su sve aktivnosti besplatne, a jedini uvjet
sudjelovanja u aktivnostima
su osobne iskaznice i rješenje o umirovljeničkom statusu. Također pozivamo sve
umirovljenike s kulinarskim
sposobnostima i na snimanja
virtualne kuharice starinskih
jela, kako bi njihovo kulinar-

sko umijeće mogli svi vidjeti.
Sve informacije mogu se dobiti na broj mobitela 095-39055-99 ili osobno na adresi Vijenac J. J. Strossmayera 67. O
našim aktivnostima čitajte na
našoj facebook stranici MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA i u Belišćanskom listu i slušajte na
Gradskom radiju Belišće.
Barbara Potočki
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Nastavak lijepe tradicije na Odmorištu “Drava” u Bistrincima

Tomislav Šašek najbolji na 11. Slaninijadi

N

akon što je prošle godine
zbog pandemije prekinuta desetogodišnja tradicija održavanja natjecanja u pečenju slanine,
u subotu, 12. veljače, na
Odmorištu “Drava” u Bistrincima održana je 11. Slaninijada u organizaciji Udruge športskih ribolovaca Podravac Bistrinci
te uz podršku Turističke zajednice grada
Belišća. Više od 30 natjecatelja sudjelovalo je u službenom dijelu natjecanja, a oko
vatre, sa slaninom na štapovima, okupilo
se stotinjak ostalih znatiželjnika i ljubite-

lja pečene slanine.
Ovako velik odaziv natjecatelja dao je težak zadatak Danici Brkić, Vladimiru Severu i Ivici Aniću, članovima ocjenjivačke
komisije, koji su odlučili kako je najukusniju slaninu ispekao Tomislav Šašek, koji je već pobijedio na Slaninijadi 2017.
godine, drugo je mjesto osvojila Marina
Milković, treći je Karlo Smolčić, a kao
najmlađa sudionica nagrađena je i Una
Vranjković. Najuspješnijima su uručene
vrijedne nagrade - tabla suhe slanine, slavonska bombonijera i umjetnička slika.
11. Slaninijadu posjetila je i zamjenica

gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković, a Milan Borić, predsjednik bistrinačkih ribiča, istaknuo je kako ih, kao organizatore, raduje činjenica da je među
sudionicima ovog natjecanja sve više mladih. Članice Babuški, grupe koja djeluje u
sklopu UŠR-a Podravac, i ovom su se prilikom pobrinule da nitko ne ostane gladan
i žedan te su pripremile lepinje, kobasice,
slaninu te tople i hladne napitke pa je druženje u prirodi nastavljeno do ranih poslijepodnevnih sati.
M. Đogaš

Ivan Vajda i dalje na čelu Bel-Arta

Č
   

lanovi Likovne
udruge Bel-Art
u subotu, 12. veljače, održali su
redovnu godišnju skupštinu u
prostorijama Doma umirovljenika. Tom prigodom prezentirano je izvješće o radu
Udruge, kao i financijsko izvješće za 2021. te plan rada
za 2022. godinu. Predsjednik
Udruge Ivan Vajda posebno
je istaknuo zadovoljstvo brojnim aktivnostima koje su članovi odradili usprkos pande-

miji. Tako su u 2021. održane
četiri likovne kolonije: Zimska, kada su članovi u svom
domu slikali za vlastite potrebe, Proljetna, u kojoj su također slikali kod kuće, a radovi
su bili objavljeni u obliku virtualne izložbe, održana je i
Memorijalna kolonija u spomen na Dragutina Gibičara te
kolonija u sklopu “Belišćanske zlatne jeseni”, na kojoj je
sudjelovalo 13 članova BelArta i šest gostujućih umjetnika. Belartovci su gostovali i na
međunarodnoj likovnoj koloniji Panon u Dušnoku (Ma-

đarska), a bili su i u Novoj
Gradiški, Belom Manastiru,
Petlovcu, Požegi, Kneževim
Vinogradima i Zdencima. U
rujnu je organizirana izložba
slika o temi “Bunari - izvori
života” u suradnji s Muzejom
Belišće, a u prosincu tradicionalna izložba “Boje zime” u
suradnji s Gradskom knjižnicom Belišće. Osim odlične suradnje s Muzejom, belartovci
se mogu pohvaliti i dugogodišnjom suradnjom s Društvom “Naša djeca” Belišće, za
koje su naslikali 50 minijatura
u povodum njihove 70. obljet-

nice.
Nakon podnošenja i usvajanja svih izvještaja za proteklu
i iznošenja planova za 2022.
godinu, uslijedila je izborna skupština LU Bel-Art. Za
predsjednika je jednoglasno
ponovno izabran Ivan Vajda,
za dopredsjednicu Jadranka
Berak, a za tajnicu Vesna Vajda. Uz njih, za članove Upravnog odbora izabrani su Vanja
Eberl, Suzana Lešnjaković,
Tin Lacković i Antun Sabo.
Tin Lacković
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Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva u Belišću

D

Imala si knjige i nauke
od Ćirila i Metoda ruke

an
hrvatske
glagoljice i glagoljaštva, 22.
veljače, prvi je
put obilježen u
Belišću, i to uz
popularno-znanstveno predavanje pod nazivom Imala si knjige
i nauke od Ćirila i Metoda ruke:
predavanje o hrvatskom glagoljaštvu, koje su održale izv. prof.
dr. sc. Tanja Kuštović, s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Vera Blažević
Krezić, s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ove dvije
vrsne znanstvenice nastojale su
ukratko prikazati veliko bogatstvo hrvatskog glagoljaštva uopće, ali i ne tako poznate činjenice o njegovoj povezanosti sa
slavonskim prostorima. Organizator obilježavanja Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva u
Belišću bio je Samostan sv. Josipa Radnika franjevaca trećoredaca glagoljaša, a glavni inicijator je samostanski i župni vikar,
fra Mirko Mišković.
Za one koji možda ne znaju, fra
Mirko se već duže vremena, uz
uobičajene redovničke i svećeničke obveze, bavi staroslavenskim jezikom i hrvatskim glagoljaštvom. Vrijedi spomenuti i da
je njegovo mladomisničko geslo
“Povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva” bilo ispisano glagoljicom, a trag glagoljaštva još
je kao đakon ostavio u Belišću.
Upravo je fra Mirko priredio
natpis na glagoljici i crkvenoslavenskom jeziku, koji je 2019.
godine postavljen kod skulpture

Uskrslog Krista u Belišću.
Razlog zašto se ovaj dan obilježava u Belišću jest činjenica da
je to jedino mjesto u širem panonskom području u kojemu
djeluju franjevci trećoredci glagoljaši.
- Ovaj spomendan obilježava se
od 2019. godine, a proglasio ga
je Hrvatski sabor na prijedlog
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Datum obilježavanja
je 22. veljače. Naime, u kolofonu Misala po zakonu rimskoga dvora (prve hrvatske tiskane
knjige i ujedno prve knjige u svijetu koja nije bila tiskana latinicom) zabilježeno je da je njegov
tisak dovršen upravo 22. veljače 1483. godine - pojasnio je fra
Mirko, dodajući kako je taj datum odabran simbolički, jer se u
Katoličkoj Crkvi tog dana slavi
blagdan Katedre sv. Petra Apostola.
- Budući da su naši glagoljaši
tijekom povijesti često bili gle-

dani “poprijekim okom”, jer
ne slave liturgiju latinskim jezikom, namjerno su odabrali
upravo ovaj datum kako bi pokazali da su vjerni sinovi Katoličke i Rimske Crkve - rekao je
fra Mirko.
U cijeloj Katoličkoj Crkvi rimskoga obreda, jedino je dio hrvatskoga klera imao povlasticu bogoslužje slaviti na nekom
nelatinskom jeziku. Bila je to
hrvatska redakcija crkvenoslavenskoga jezika koja je bilježena uglatim glagoljskim pismom.
- Uz neke druge redovničke zajednice na hrvatskom tlu, kao i
biskupijske svećenike uglavnom
u uz jadransku obalu, taj privilegij imala je i zajednica franjevaca trećoredaca glagoljaša.
Dapače, franjevci trećoredci su
jedina zajednica koja je od svojih početaka, pa sve do uvođenja narodnih jezika u liturgiju
nakon Drugoga vatikanskoga
koncila, u cijelosti slavila liturgi-

ju samo crkvenoslavenski - doznaje se od fra Mirka.
Osim u bogoslužju, franjevci
trećoredci glagoljicu su rabili i
u službenim dokumentima, privatnoj korespondenciji itd. Danas oni čuvaju jedan od desetak
sačuvanih primjeraka Misala
prvotiska i brojne druge vrijedne glagoljske spomenike.
Prvi dio predavanja u dvorani
blaženog Alojzija Stepinca u belišćanskoj župnoj crkvi održala
je profesorica Kuštović, koja je
predstavila hrvatsku glagoljicu i
glagoljaštvo počevši od njezinih
početaka, odnosno od ćirilometodske misije u slavenske krajeve u 9. stoljeću, te je pojasnila razvoj hrvatskoga glagoljaštva
oslanjajući se na važnije spomenike. Posebno mjesto među njima zauzima Misal prvotisak, čiji je faksimil, uz neke druge, bio
izložen tijekom predavanja. U
drugom dijelu predavanja je docentica Blažević Krezić govorila
o povijesti glagoljaštva i popularizaciji glagoljice, te o vezama
između slavonskoga prostora i
hrvatskoga glagoljaštva. Osim
mnoštva vjernika i drugih zainteresiranih, na ovom su predavanju bili i zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka
Vučković i predsjednik belišćanskog gradskog vijeća Domagoj
Varžić te voditeljica osječke Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju,
doc. dr. sc. Silvija Ćurak i prof.
dr. sc. Milica Lukić.
Monika Đogaš
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Nastavak vrijedne akcije Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

K

Knjige i slikovnice za učenike
vinogradačke škole

ao i prijašnjih
godina Gradska knjižnica i
čitaonica Belišće i ove je godine organizirala akciju prikupljanja i darivanja
knjiga u povodu Međunarodnog
dana darivanja knjiga, koji se diljem svijeta obilježava 14. veljače.
I ovaj put u belišćanskoj Gradskoj
knjižnici skupljale su se dječje knjige i slikovnice, i to za učenike Područne škole Vinogradci koja djeluje pri belišćanskoj Osnovnoj školi

Ivana Kukuljevića. Svi koji su htjeli sudjelovati u spomenutoj akciji
mogli su doći u Knjižnicu u razdoblju od utorka, 8. do ponedjeljka,
14. veljače i pokloniti učenicima vinogradačke škole novu ili rabljenu
dječju knjigu ili slikovnicu. Nakon
što su u tih tjedan dana prikupljene
i darovane brojne dječje slikovnice
i knjige, knjižničarke Vlasta Putar i
Dijana Milišić-Zečević, odnijele su
ih u školu u Vinogradcima, gdje su
ih ugostili učenici od prvog do četvrtog razreda, zajedno sa svojom
učiteljicom Melitom Vujičić. Odu-

ševljenje na njihovu licu najbolja je
potvrda da je akcija uspješno obavljena te je stoga potrebno zahvaliti svima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli njezinu uspjehu.
Na ovaj način učinjeno je uistinu
dobro djelo, jer su osnovnoškolci
iz Vinogradaca itekako zaslužili da
njihova malena škola bude upotpunjena novim naslovima koje će
rado čitati. Kako je poznato, već
dugi niz godina učiteljica Melita
Vujičić i njezini učenici osmišljavaju odlične ideje kako školu učiniti
što boljom, u svakom smislu. Uz

to sudjeluju i u raznim projektima
na nacionalnoj razini, pa je u sklopu projekta Hrvatske radiotelevizije “Najljepši školski vrtovi 2019.”
njihova škola te godine proglašena
najljepšom područnom školom u
Hrvatskoj. Upravo zbog svega toga
nema sumnje da će darovane knjige i slikovnice potpuno iskoristiti
za razvijanje svojih čitateljskih navika i za svekoliko obrazovanje. Na
kraju divnog druženja učenici su
pomogli knjižničarkama dopuniti lokalnu kućicu-knjižnicu novim
naslovima za čitanje.

Novi uspješan nastup Dramske skupine mladih Amaterskog kazališta Belišće

U

Premijera predstave “Selfie”

organizaciji Amaterskog kazališta Belišće i Centra za kulturu Sigmund Romberg, u petak,
11. veljače, u dvorani Centra za
kulturu, izvedena je premijera predstave “Selfie” na engleskom jeziku. Predstavu je izvela Dramska skupina mladih Amaterskog kazališta Belišće pod
vodstvom profesorice engleskog i njemačkog
jezika Ljiljane Vučković. Druga po redu predstava na engleskom jeziku odlično je prihvaćena
od publike i u belišćansko je kazalište privukla

brojne nove posjetitelje. U predstavi su glumili Domagoj Lovošević, Ema Vujičić, Helena
Slačanac, Laura Kupanovac, Leonarda Nago,
Luka Kuhar, Nina Majdenić i Sofija Mihaljević,
a za tehnički dio bila je zadužena Josipa Krišković. Mladi glumci pokazali su veliki glumački
talent i odlično poznavanje engleskog jezika te
su bili vrlo uvjerljivi u svojim ulogama. Vizualni
dio projekcije fotografija uvelike je pridonio cijeloj radnji predstave te joj dodao na originalnosti. Podsjetimo, predstava prati osam adolescenata koji se suočavaju s problemima koji su česti

među mladima. Likovi traže izlaz iz različitih situacija (rastava roditelja, opterećenost vlastitim
izgledom i kilogramima, uspjeh u školi, nasilje,
bolest, loše mišljenje o sebi i slično). Kroz predstavu pratimo kako likovi uče puno toga o sebi i
o životu, kako se mijenjaju te na kraju shvaćaju
da bit nije u onome što drugi ljudi vide u nama,
nego je bitno pronaći i prihvatiti sebe onakvima
kakvi jesmo. Predstava “Selfie” nastala je prema
tekstu Bradleyja Haywarda.

Tea Glavica
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Dobar i sadržajan početak godine za pjevačku družinu
iz Bocanjevaca

Daleko se čuje glas
Bocanjevačkih pajdaša

N

akon što su
adventskim
nastupima
uspješno završili 2021.,
članovi Muške pjevačke družine Bocanjevački pajdaši aktivno su krenuli i u novu, 2022. godinu. Tako
su, zajedno s članicama ŽVSa Bocanjevčanke i KUD-a
Šokadija Bocanjevci, u utorak, 18. siječnja, sudjelovali u
snimanju putopisnog serijala
Osječke TV “To smo mi”, u
kojemu su predstavili etnoselo
Bocanjevce i domaće bocanjevačke udruge i običaje. Za tu
priliku članovi MPD-a Bocanjevački pajdaši izabrali su
dvije pjesme koje se od davnina pjevaju u Bocanjevcima,
Rosna je kiša padala i Oj djevojko iz Bocanjevaca. Pokladna jahanja i običaji koji idu
uz njih ne prolaze bez pjesme
Bocanjevačkih pajdaša, pa su
tako u našemu gradu u subotu, 29. siječnja, bili zaduženi za
dobru atmosferu među konjanicima koji su obilazili postaje domaćina na 8. pokladnom
jahanju Belišće-Bistrinci. Narodna izreka koja kaže dobar
glas daleko se čuje ostvarila
se i kada su Pajdaši u pitanju.
Samo tjedan dana nakon pokladnog jahanja na domaćem
terenu, u nedjelju, 6. veljače,
Bocanjevački pajdaši sudjelovali su i na 13. pokladnom ja-

Nastup za Osječku TV

Bocanjevački pajdaši u Ruščici

Gostovanje u Širokom Polju

hanju ulicama Širokog Polja,
događaju koji se održao u sklopu 28. pokladne manifestacije Đakovački bušari, a koji su
organizirali KU Široko Polje i
TZ grada Đakova. Vikend bez
nastupa Bocanjevački pajdaši
iskoristili su tako da su u subotu, 12. veljače, održali redovnu
izvještajnu godišnju skupštinu
na kojoj su usvojili izvješće o
radu te financijsko izvješće za
2021. godinu, u kojoj su, između ostaloga, i svečano proslavili 10 godina djelovanja udruge,
a, s obzirom na epidemiološke mjere, i uspjeli izvući maksimum što se tiče svojih nastupa. Svoj posljednji nastup prije
korizme članovi družine bilježe na 16. pokladnom jahanju u Ruščici, mjestu koje se
nalazi u sastavu Općine Klakar, nedaleko od Slavonskog
Broda. Inače pokladno jahanje u Ruščici, koje organizira KU Lipicinac, među ljubiteljima konja slovi kao jedno
od najvećih pokladnih jahanja
u Slavoniji i upravo ta činjenica daje razloga za zadovoljstvo članovima družine koji su,
unatoč lošemu vremenu, pjesmom pratili 70-ak jahača koji
su obilazili postaje domaćina,
te i na taj način dali do znanja
da će se tradicijska pjesma nastaviti čuvati u svom izvornom
obliku.
Bojan Vuksanić

Održana je i redovna izvještajna godišnja skupština
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R

edovne godišnje
skupštine održali su tijekom
veljače članovi
DVD-ova u prigradskim naseljima Vinogradci, Veliškovci, Tiborjanci i Bistrinci. Ovim redovnim
skupovima vatrogasaca, uz brojno
članstvo, prisustvovali su i vatrogasni čelnici, predsjednik VZG-a Belišće Nikica Mužević i zapovjednik
Vatrogasne zajednice grada Belišće Dubravko Čovčić, kao i predstavnici Grada Belišća predsjednik
Gradskog vijeća Domagoj Varžić i
zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković
U subotu, 5. veljače, uz poštovanje
propisanih epidemioloških mjera, održana je redovna skupština
DVD-a Vinogradci. Prisutni su poslušali izvješće o radu i financijsko
izvješće za prošlu te planove rada i
financija za 2023. godinu koji su zatim i jednoglasno usvojeni. Zapovjednik VZG-a Belišće Dubravko
Čovčić osvrnuo se na rad društva
koje i unatoč manjku operativnog
članstva uspijeva ispuniti obveze
koje pred njih postavi VZG Belišće. Između ostalog, rekao je da su
vatrogasne intervencije gašenja požara na belišćanskom odlagalištu
otpada, koje su bile većeg opsega,
uspješno i odrađene, i to zahvaljujući udruživanju snaga središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće
i ostalih postrojbi s područja VZGa Belišće, a među njima i sudjelovanje članova DVD-a Vinogradci,
te im je zahvalio na njihovu vrijednom doprinosu gašenju požara.

DVD Veliškovci
U Hrvatskom domu u Veliškovcima u subotu, 12. veljače, održana je
96. redovna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliškovci. Nakon usvajanja izvještaja i planova, predsjednik GV-a Domagoj
Varžić pohvalio je to što velik broj
djece i mladeži sudjeluje u radu veliškovačkog DVD-a. Rekao je kako se Grad Belišće trudi sukladno s
mogućnostima podržati rad dobrovoljnih vatrogasnih društava koja
djeluju u okviru VZG- Belišće.
Na skupštini je zapovjednik VZGa Belišće Dubravko Čovčić uru-

Održane redovne skupštine DVD-a Vinogradci,
Veliškovci, Tiborjanci i Bistrinci

Suradnja, zajedništvo,
dobar rad i priznanja
noglasno usvojili sve potrebne
dokumente i izvještaje, a potom je
uslijedila i pozdravna riječ gostiju.
Zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković istaknula je kako postoji
problem opadanja broja članova u
vatrogasnim društvima, ali i to da
opstanak vatrogasnih društava nije
upitan, jer ipak ima mladih koji hoće raditi. Između ostalog, rekla je
i da Grad Belišće, sukladno s mogućnostima, podržava rad dobrovoljnih vatrogasnih društava koja
su temelj obrane od požara na lokalnoj razini. Zapovjednik VZG-a
Belišće Dubravko Čovčić na skupštini je Mariji Ivković uručio zasluženu diplomu i uvjerenje o stjecanju zvanja vatrogasac.

DVD Bistrinci

čio diplome i uvjerenja o stjecanju
zvanja zaslužnima, i to: diplomu i
uvjerenje za stjecanje zvanja vatrogasac dobili su Barbara Svrtan, Danijela Galinović, Tena Harkanovac,
Stella Antonina, Valentin Lovrečić, Sven Habus, Marko Vorih; za
stjecanje zvanja vatrogasac I. klase
Vanja Crnogaj, Domagoj Sirovec
i Matej Sučić i za stjecanje zvanja
vatrogasni časnik I. klase Ivan Torjanac. Predsjednik VZG-a Belišće
Nikica Mužević uručio je Spomenice za dugogodišnji rad: Spomenicu
za 10 godina dobili su Sven Habus,
Valentin Lovrečić, Filip Majdenić,

Danijela Galinović, Stella Antonina, Tena Harkanovac, Aleksandar
Kristian Šargać Vičentilović, David
Harkanovac, Tanja Crnogaj, Hana
Đurkić, Nikolina Živković, Melani
Sučić, Klara Sirove, Lana Abramić,
Sara Moho, Sara Jurina i Mihaela
Suntešić, a Spomenicu za 20 godina dobio je Alen Šargač.

DVD Tiborjanci
Prostorije Društvenog doma u Tiborjancima u petak, 25. veljače,
bile su mjesto održavanja redovne godišnje skupštine DVD-a Tiborjanci. Prisutni su članovi jed-

                        

U subotu, 26. veljače, u društvenim
prostorijama DVD-a Bistrinci održana je redovna godišnja skupština
društva. Predsjednik VZG-a Belišće Nikica Mužević čestitao je članovima DVD-a Bistrinci na svim
aktivnostima koje provode. Zapovjednik Dubravko Čovčić istaknuo
je potrebu stalnog osposobljavanja mladih članova, kao i polaganja državnog ispita za vatrogasca s
posebnim ovlastima i odgovornostima. Budući da sadašnji zamjenik zapovjednika Darko Šporčić više ne može obnašati tu dužnost u
Društvu, na skupštini je proveden
i izbor za zamjenika zapovjednika
DVD-a Bistrinci, pa je jednoglasno
izabran Leonardo Rold. Nakon izbora predsjednik VZG-a Nikica
Mužević uručio je Spomenicu za
10 godina aktivnog rada Leonardu
Roldu i Spomenicu za 20 godina
aktivnog rada Karlu Majeriću.

Dubravko Čovčić
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Lijepa i vrijedna valentinovska tradic
ll Ove godine prijavilo se ukupno 40 bračnih
parova iz Belišća i prigradskih naselja: 24
bračna para koja slave 50 godina, 10 bračnih
parova s 55 godina, četiri bračna para sa
60 godina te dva bračna para koja slave 65
godina zajedničkog života. Tako su predstavnici
Grada Belišća i Turističke zajednice, zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković, predsjednik
Gradskog vijeća Domagoj Varžić i direktorica
TZ-a Mirjana Klen, u povodu Valentinova, a
tijekom dva dana, u petak, 11., i u ponedjeljak,
14. veljače, obišli bračne parove - slavljenike,
čestitali im ove lijepe obljetnice i uz najljepše
želje prigodno ih darivali.

U

natoč poznatim okolnostima, i ove je
godine nastavljena lijepa i
vrijedna valentinovska tradicija darivanja bračnih parova s područja grada Belišća i prigradskih
naselja, koji ove godine obilježavaju i slave iznimno velike i vrijedne obljetnice njihova bračnog zajedništva i
ljubavi, zlatni i dijamantni pir.
Kako zbog još uvijek aktualne epidemiološke situacije ni
ove godine nisu bili u mogućnosti za svoje sugrađane prirediti tradicionalnu i svečanu proslavu njihova zlatnog i
dijamantnog pira, Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća u povodu toga organizirali su darivanje bračnih
parova u njihovim domovima, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. Ove godine, na Javni poziv
objavljen u siječnju, prijavilo
se ukupno 40 bračnih parova: 24 bračna para koja slave
50 godina, 10 bračnih parova koji slave 55 godina, četiri
bračna para koja slave 60 godina te dva bračna para koja
slave 65 godina zajedničkog
bračnog života. Tako su predstavnici Grada Belišća i Turističke zajednice, zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković, predsjednik Gradskog
vijeća Domagoj Varžić i direktorica TZ-a Mirjana Klen,
u povodu Valentinova, a tijekom dva dana, u petak, 11., i u
ponedjeljak, 14. veljače, obišli
bračne parove koji ove godine
slave zlatni i dijamantni pir,
čestitali im značajne obljetnice i uz najljepše želje prigodno ih darivali. Svaki slav-

ljenički par dobio je novčani
poklon u iznosu od 500 kuna i
prigodnu svadbenu tortu, damama su uručene ruže, a supružnicima butelje vina.                                                      
Ovom prigodom Grad Belišće i Turistička zajednica
grada Belišća čestitaju DIJAMANTNI PIR: 65 godina bračnog života Mari i Milanu Jelkić te Jagi i Stjepanu
Varžić. DIJAMANTNI PIR:
60 godina bračnog života Nadi i Mati Partić, Anici i Marinu Mijatović, Luciji i Josipu
Gregić te Slavici i Ivici Perak,
DIJAMANTNI PIR: 55 godina bračnog života Jelki i Franji Andrašić, Marici i Slavku
Svibovec, Nadi i Muhidinu
Cipurković, Ani i Franji Schneider, Mariji i Ivanu Ivoš,
Štefici i Josipu Šagi, Nadeždi i Branku Slačanac, Dragi i Šandoru Rozmajer, Nadi
i Ivici Grginac te Ruži i Boži
Gavrić, ZLATNI PIR: 50 godina bračnog života Zdenki i
Branku Špoljarić, Mari i Milanu Kovačević, Ljerki i Vladi
Orešković, Katici i Živku Kuna, Jovanki i Zvonku Vragolović, Tereziji i Željku Švajhofer, Kati i Milanu Vuksanić,
Josipi i Nikoli Ujvari-Čeh,
Radmili i Franji Šmit, Marici i Franji Pohižek, Marici i
Zdenku Korošić, Ružici i Marinu Vukelić, Evi i Petru Balog, Anici i Pavlu Apari, Stojanki i Milanu Salajić, Anici
i Zdenku Profusek, Mariji i
Ivanu Dandić, Jadranki i Stjepanu Berak, Nadi i Slavku
Zakanj, Đurđici i Mati Vicić,
Mirjani i Željku Radanović,
Ljubi i Nikoli Kristić, Marici i
Miroslavu Milinković te Blanki i Draganu Pejak.      
Mirjana Klen

Darovi i čestit
dijamantne br

Mara i Milan Jelkić

Jelka i Franjo Andrašić

Nada i Muhidin Cipurković
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cija Grada Belišća i Turističke zajednice

tke za zlatne i
račne jubileje
Nada i Mato Partić

Jaga i Stjepan Varžić
Anica i Marin Mijatović

Marica i Slavko Svibovec
Lucija i Josip Gregić

Ana i Franjo Schneider

Slavica i Ivica Perak
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Marija i Ivan Ivoš

Štefica i Josip Šagi

Nadežda i Branko Slačanac

Mara i Milan Kovačević

Ljerka i Vlado Orešković

Katica i Živko Kuna

Kata i Milan Vuksanić

Josipa i Nikola Ujvari-Čeh

Radmila i Franjo Šmit

Ružica i Marin Vukelić

Eva i Petar Balog

Anica i Pavao Apari

Marija i Ivan Dandić

Jadranka i Stjepan Berak

Nada i Slavko Zakanj
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ija Grada Belišća i Turističke zajednice

Draga i Šandor Rozmajer

Đurđica i Mato Vicić

Nada i Ivica Grginac

Ruža i Božo Gavrić

Jovanka i Zvonko Vragolović

Terezija i Željko Švajhofer

Marica i Franjo Pohižek

Marica i Zdenko Korošić

Stojanka i Milan Salajić

Anica i Zdenko Profusek

Ljuba i Nikola Kristić

Marica i Miroslav Milinković
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Javni poziv Općine Bizovac

Predlaganje kandidata
za javna priznanja

N

a temelju Odluke o javnim
priznanjima
općinski načelnik Općine Bizovac 7.
veljače 2022. objavio je Javni
poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Bizovac. Općina Bizovac
dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama ili
grupi fizičkih osoba, udruzi,
ustanovi, trgovačkom društvu
i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značenja u domeni gospodarskog i
društvenog života Općine Bi-

zovac kao i za ostala posebno
vrijedna društvena dostignuća
ostvarena tijekom posljednje
dvije godine koje prethode
godini u kojoj se nagrada dodjeljuje radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i
doprinos u javnom djelovanju
od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Bizovac.
Javna priznanja Općine Bizovac su:

1. POČASNI GRAĐANIN
OPĆINE BIZOVAC
2. NAGRADA OPĆINE
BIZOVAC ZA
ŽIVOTNO DJELO
3. NAGRADA
OPĆINE BIZOVAC
4. ZAHVALNICE
OPĆINE BIZOVAC  
        
Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji (fizičke i pravne oso-

be s prebivalištem odnosno
sjedištem na području Općine Bizovac, skupine građana,
radna tijela općinskog vijeća,
drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Općine Bizovac, članovi općinskog vijeća
Općine Bizovac) da predlože
kandidate za javna priznanja
Općine Bizovac u 2022. godini.
Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata, sukladno odredbama
Odluke o javnim priznanjima
Općine Bizovac mogu se dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja na adresu:
Općina Bizovac, Komisija za
dodjelu priznanja Općine Bizovac, Kralja Tomislava 89,
31222 Bizovac, “Prijedlog za
dodjelu javnih priznanja” ili
na adresu elektroničke pošte:
nacelnik@opcina-bizovac.hr
najkasnije do 21. ožujka 2022.
Detaljne informacije i obrasci
nalaze se na web-stranici Općine www.opcina-bizovac.hr

Nova promocija tradicijske kulture bizovačkog kraja

Reportaža o bizovačkoj narodnoj nošnji

S

redinom veljače u prostoru
Kulturno-umjetničkog društva “Bizovac”
Televizija Slavonije i Baranje snimila je emisiju o bizovačkoj ženskoj narodnoj nošnji. Način odijevanja

glasovitog tradicionalnog svečanog ženskog “ruva” prezentirale su dugogodišnje članice
bizovačkog folklornog ansambla Anamarija i Petra Cvetković, uz vrlo opsežno i stručno
objašnjenje velikog poznavatelja bizovačke narodne nošnje
Radomira Brkića. Za potrebe

ove zanimljive televizijske reportaže koja će uskoro biti prikazana u sklopu serijala Čuvari
baštine, o povijesti, radu i djelo-

vanju KUD-a “Bizovac” govorio je zaljubljenik u tradicijsku
kulturu bizovačkog kraja Srećko Vuković.
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Cret Bizovački

Darovi prirode, tu pokraj nas

Blago šume Cret

P

rošlo je više od
dvije godine kako
nas, uza sve životne nedaće, uništavaju poplave, tresu
potresi, truju nas i
ubijaju virusi raznih medicinskih i
političkih sojeva i onda nam je potrebno nešto što će nam detoksicirati i olakšati tegobe nastale u tijelu i duhu nakon svih preživljenih
muka. Jedno od rješenja je detoksikacija organizma lijekovima kojima nas priroda Lijepe Naše bogato
dariva, ali ih prečesto zanemarujemo dajući prednost farmaceutskim proizvodima sumnjive kvalitete. Biljka koja se koristi tisuće
godina da ljudski organizam nakon
sumorne zime dođe k sebi je medvjeđi luk. Prema narodnoj predaji,
medvjedi kad se probude iz zimskog sna, prvo potraže tu biljku da
se najedu i očiste tijelo od raznih
toksina nakupljenih u tijelu nakon
mirovanja. U našem narodu upotrebljava se nekoliko naziva za latinski Allium ursinum, porodica
Lilaceae (ljiljana) – medvjeđi luk,
srijemuš, cremuša, sremuša, cremuža, šumski luk. Višegodišnju
kupusastu biljku s uskom duguljastom podzemnom lukovicom, visokom do 30 cm, zelenkaste boje možemo u ovo doba naći u crećanskoj
šumi. Listovi su široki 3 - 5 cm, dugački do 25 cm, puni soka i sjajni,
nalaze se na dužoj isto sočnoj dršci i izlaze neposredno iz zemlje.
Cvjetna stabljika dugačka je do 30

cm i pri vrhu nosi glavičasti cvijet
sastavljen od brojnih sitnih bijelih
cvjetova. Cvjeta od travnja do lipnja, s obzirom na klimatske promjene sve je pomaknuto ili ranije
ili kasnije. Cijela biljka intenzivno
miriše na luk (listovi na bijeli luk
- češnjak, a lukovica na mješavinu
bijelog i crvenog luka). Medvjeđeg
luka u Hrvatskoj ima u svim krajevima do preko 1600 m nadmorske
visine, u svježim i vlažnim dijelovima bukovih i listopadno-zimzelenih šuma, voli dobro humusno zemljište, naročito ono na kojemu u
proljeće duže ostaje snijeg, tako je
i u šumi kod naselja Cret Bizovački velika površina u jednoj udolini
koja je nekad bila obrambeni jarak
u 16. st. napuštene tvrđave i naselja. Listovi se preporučuju brati do
cvatnje, sadrže veće količine vitamina C i karotina. Upotrebljavaju
se sirovi za salate (mogu i kuhani
s maslinovim uljem), za juhe, variva, pire, začin, nadjeve za tijesta itd. Lukovica, koja sadrži nešto
manje vitamina C nego listovi, ima
dosta sluzi, škroba itd. Upotreblja-

Medvjeđi luk u šumi Cret

va se kao začin, za dodatak jelima,
kao salata, podloga za variva, jela
od mesa, može se koristiti cijele
godine. Unatrag nekoliko godina
nekoliko mladih entuzijasta prepoznalo je vrijednost medvjeđeg luka
(Koška, Zagorje) i započelo vlastitu proizvodnju i distribuciju. Kompleks šume Cret nije samo bogat
medvjeđim lukom, ima tu i jaglaca
za odličan čaj, malo ljudi zna da u
slavonskim šumama ima više tartufa nego u istarskim, ali njihovo traženje zbog skupoće posebno obučenog psa još je u povojima.
Upozorenje eventualnim skupljačima! Osim zakonskih ograničenja
(vrlo smo skloni prodati sve svoje
u bescjenje na inozemno tržište),
treba obratiti pažnju da se listovi
medvjeđeg luka ne zamijene s vrlo
otrovnim listovima “đurđice” (convallaria majalis), kozlaca (arum
maculatum), mrazovca (colbicum
autumnale)...
Najvažnije je da ne gledate u knjigu (npr. najviše otrovanih ljudi je
onih koji gljive i biljke traže s pomoću slika iz knjige), nego se oslo-

nite na nos, dok listovi medvjeđeg
luka izrazito mirišu na češnjak, sve
ove druge vrste uopće nemaju taj
miris, a kozlac čak neugodno miriše. Od stotinu recepata za korištenje medvjeđeg luka, odabrao sam
dva, nama zanimljiva.
Vino od medvjeđeg luka
ili srijemuša
- šaka listova
- 250 ml bijelog vina
- meda prema ukusu.
Medvjeđi luk sitno narezati i nekoliko sekundi prokuhati u bijelom vinu, zasladiti medom prema
ukusu. Piti tijekom dana gutljaj po
gutljaj. Vino izlučuje sluz iz pluća,
regulira želučano-crijevni sustav,
smetnje srca, nesanicu, smanjuje
visoki krvni tlak.
Potrebni svježi listovi medvjeđeg
luka, sol, maslinovo ulje
- listove oprati, osušiti, sitno narezati i složiti u staklenku. U slojevima sve dobro posoliti te sve preliti
maslinovim uljem. Koristi se žličica na dan kao dodatak hladnim
jelima, kobasicama, slanini itd.

Željko Labaš

Medvjeđi luk
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Potpisan ugovor za izgradnju Valpovačkog poduzetničkog centra

Novi projekt za razvoj gospodarstva

G

radonačelnik
grada
Valpova potpisao je
sa zajednicom
gospodarskih
subjekata
iz
Osijeka, Gradnjom d.o.o. i
Crasom d.o.o., odnosno njihovim zakonskim zastupnicima Zorislavom Šmitom,
Davorom Mandurom te Jozefom Viszmegom, a nakon
provedenog postupka javne nabave, ugovor za izgradnju zgrade Valpovačkog poduzetničkog centra. “Novi
Poduzetnički centar, koji
gradimo u Zoni Malog gospodarstva II, ukupne površine 1105,11 m2, sastojat će se
od dva laboratorija za testiranje podsustava električnih
vozila i testiranje električnih
pogona, tri proizvodna pogona, dva skladišta te pet uredskih prostora. Zgrada će,
dakle, imati prostore za prijenos znanja, usvajanje novih
modela poslovanja i razvoj
inovativnih prototipova koje
će kasnije poduzetnici moći
komercijalizirati.
Na ovaj način spajamo znanost i poduzetništvo u svrhu
razvoja gospodarstva u našem
gradu.
Ono što još svakako moram
naglasiti jest da će se završetkom projekta u ovoj djelatnosti otvoriti 50 novih radnih
mjesta”, istaknuo je prilikom
potpisa ugovora gradonačelnik Šutalo.

Procijenjena vrijednost projekta izgradnje novog inkubatora iznosi 10.998.663,21
kn, a rok za izvođenje radova je 12 mjeseci.
Projekt je 2020. g. pripremio Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji s
upravnim odjelima Grada
Valpova i Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih
tehnologija
Osijek, Laboratorija za električne strojeve i hibridne pogonske sustave, koji vodi
prof. dr. sc. Željko Hederić.

Besplatni tečaj za osobe starije dobi

Osnove informatičke pismenosti

U

sklopu
cjelogodišnjeg
programa za osobe starije dobi – Za uspravan
hod kroz zlatnu dob,
Grad svojim sugrađanima pruža mogućnost besplatnog stjecanja i primjenu osnovnog
informatičkog znanja i vještina dva puta
tjedno po dva sata s ciljem razumijevanja utjecaja informacijske i komunikacijske tehnologije na svakodnevni život.
Zainteresirani umirovljenici na tečaj su
se mogli prijaviti do 21. veljače 2022.
Tečaj se održava u skupinama uz pošto-

vanje svih epidemioloških mjera, a skupine su formirane ovisno o broju polaznika.
Prvo predavanje održalo se 25. veljače
2022. u 10 sati u Domu tehnike Valpovo. Predavač na kraju svakog predavanja određuje idući termin.

mreže i sigurnost podataka.
PISANJE I OBRADA TEKSTA te
printanje (10 sati)

Program obuhvaća:

OSNOVE KOMUNIKACIJE (10 sati)
– pregledavanje weba, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.

OSNOVE RAČUNALA (10 sati) –
osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje računala (Windows
10), stvaranje i upravljanje datotekama,

SIGURNOST NA INTERNETU I
DRUŠTVENIM MREŽAMA. Budućnost je stigla, dođite, naučite nešto novo
i vrlo korisno.
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U sklopu projekta Inkluzivni val, u prostoru Gradske
knjižnice Valpovo

D

Predavanje “Optimizam,
saveznik kroz dan”

a je svakodnevica umirovljenika teška, to
nam je svima
poznato, ali da
u toj svakodnevici postoji i nešto dobro i vrijedno življenja. U sklopu projekta Inkluzivni val, 31. siječnja
u 13.45, u prostoru Gradske
knjižnice Valpovo je održano
predavanje na temu optimizma koje je poslušao veći broj
umirovljenika. O optimizmu,
temi današnjeg ranije najavljenog predavanja, govorila je
psihologinja Marija Mandić
i zanimljivim sadržajem potaknula veliki broj okuplje-

nih na ozbiljno promišljanje
i odabir optimističnog razmišljanja kao temeljnog stava o
životu. Kada nam je optimi-

zam saveznik u danu sigurniji
smo u uspješnost svladavanja
dnevnih životnih poteškoća i
tada dajemo svoj maksimum,

a kao rezultat takvog načina razmišljanja i djelovanja je
pozitivan ishod. Pesimizam je
također stav o životu, a pesimist osoba koja je uvjerena u
neuspjeh, najčešće i ne pokušava nešto mijenjati ili to čini,
ali s minimalno uloženog truda te uslijed toga i ne uspijeva.
Zbog velikog interesa javnosti
isto predavanje ponovljeno je
i 7. veljače također u prostoru Gradske knjižnice. Nikada
nije kasno započeti vježbati
optimizam jer optimistom se
ne rađamo već svjesnom odlukom postajemo.
Stela Horvat

Umirovljenici besplatno u kino

G

rad je svojim
sugrađanima starije
životne
dobi 17.
veljače, u tjednu blagdana svetog Valentina, pružio mogućnost gledanja
francuskog filma Miris
ruža, redatelja Pierra Pinauda, i to bez financijskih troškova. Okupljeni
su na ovaj način izišli iz
dnevne rutine i ugodno
proveli 95 minuta.
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l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I MATEJ ŠIMIĆ l
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Obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH

Smotra i svečana sjednica Stožera

P

ovodom međunarodnog i nacionalnog
Dana civilne zaštite 1. ožujka, održana
je smotra postrojbe
Civilne zaštite grada Belišća opće namjene i ostalih
sudionika sustava Civilne zaštite.
Smotra je održana ispred zgrade
Gradske uprave, nakon što je u
velikoj vijećnici održana sjednica
belišćanskog Stožera, na kojoj je
analizirano sve učinjeno u proteklom razdoblju.
- Od prve pojave koronavirusa u
Hrvatskoj održano je 15 sjednica
Stožera civilne zaštite grada Belišća, na kojima su donesene odgovarajuće mjere i preporuke za
naše građane. Nadamo se da korona polako jenjava, ali se sada u
Ukrajini, u našem susjedstvu, događa rat i ponovno Civilna zaštita
i ostale žurne službe provode aktivnosti, prije svega zbrinjavanje
izbjeglica koji su počeli pristizati
u našu domovinu - uoči postrojavanja postrojbe rekao je načelnik
Stožera civilne zaštite grada Beli-

šća Domagoj Varžić, podsjećajući
kako je u Osijeku jedan od centara za prihvat izbjeglica.
- Ovih dana i mi smo bili u obvezi odrediti lokacije za eventualni
dolazak izbjeglica na naše područje, a Grad Belišće će učiniti sve
što je u njegovoj moći te ako bude
bilo potrebno zbrinuti izbjeglice
iz Ukrajine - rekao je belišćanski
načelnik Stožera Domagoj Varžić,
dodavši kako se smještajni kapaciteti prije svega odnose na nastavno-sportske dvorane.
Gradsko društvo Crvenog križa

Valpovo jedna je od značajnih sastavnica belišćanskog Stožera civilne zaštite, koja je bila vrlo aktivna u prethodnom razdoblju,
posebno u pandemiji koronavirusa te prošlogodišnjem potresu na
Banovini. Sada je tu ukrajinskoj
kriza, a ravnateljica valpovačkog
Crvenog križa Sanja Habuda je u
izjavi za medije rekla kako su na
području Osječko-baranjske županije za sada smještene dvije ukrajinske obitelji. Ujedno je pozvala sve koji bi mogli primiti majke,
djecu i starije osobe koje dolaze

iz Ukrajine da se jave Gradskom
društvu Crvenog križa Valpovo
na info@crvenikrizvalpovo.hr ili
na broj 651 479 ili direktno Ravnateljstvu civilne zaštite na e-mail
adresu rcz.zbrinjavanje@mup.hr.
Nakon izjava za medije uslijedilo
je postrojavanje postrojbe Stožera
civilne zaštite opće namjene grada Belišća i ostalih žurnih službi,
a prijavak načelniku belišćanskog
Stožera Domagoju Varžiću podnio je zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća Dubravko
Čovčić.
M.Đogaš

10 kn
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0-24

do 3 kilometra

ADNO VRIJEME POZIVNOG CENTRA OD 0 DO 24

105 VOZILA,
kn 3 AUTOMOBILA, KOMBI I MINI BUS
do 3 kilometra

PROFESIONALNI VOZAČI, BRZA I SIGURNA USL

RADNO VRIJEME POZIVNOG CENTRA OD 0 DO 24

5 VOZILA, 3 AUTOMOBILA, KOMBI I MINI BUS
PROFESIONALNI VOZAČI, BRZA I SIGURNA USLUGA

OD 0 DO 24
OD 0 DO 24
- RADNIM DANIM
- RADNIM DANIMA
- VIKENDIMA
- VIKENDIMA
- BLAGDANIMA
- BLAGDANIMA
BESPLATNA ANDROID APP - TAXI EUROPA -

BESPLATNA ANDROID APP - TAXI EU

@EuropaTaxiDrive

@EuropaTaxiDrive
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Hedlov rukopis

P

Grad Belišće u globalnom selu

ostoji uzrečica čije je značenje
u ovom našem digitalnom vremenu dobilo puni smisao: Ono
čega nema u novinama (medijima) nije se ni dogodilo. Danas je uistinu sve snimljeno;
ako nešto ne zabilježe profesionalne kamere,
tu su milijarde pametnih telefona u džepovima
milijardi običnih građana diljem planeta, uvijek
spremnih zabilježiti svaki događaj. Tako danas
funkcionira svijet. Prije samo šezdesetak godina
kada je 22. studenoga 1963. stigla vijest o ubojstvu američkog predsjednika Johna Fitzgeralda
Kennedyja u Dallasu, postojala je jedna jedina snimka tog tragičnog događaja. Da nije bilo
Abrahama Zaprudera, građanina Dallasa čija je
8-milimetarska kamera Bell Howell snimila 26
sekundi, ukupno 486 sličica filma, kada su puščani meci pogodili američkog predsjednika,
svijet bi zauvijek ostao uskraćen spoznaje kako
se taj događaj stvarno zbio.
Sjetite se napada na blizance Svjetskog trgovačkog centra (WTC), na newyorškom Manhattanu, 11. rujna 2001., koji se zbio 38 godina nakon
atentata u Dallasu. Postoje bezbrojne videosnimke, tisuće i tisuće fotografija kada zrakoplovi udaraju prvo u jedan, potom u drugi toranj
WTC-a. Od tada je prošlo više od 20 godina,
pa pogledajte koliko slika i videosnimaka svakog trena osvane na novinskim portalima, YouTubeu, društvenim mrežama o užasima koji se
upravo zbivaju u Ukrajini, nakon ruske invazije.
Svijet je danas uistinu veliko globalno selo
(Global Village), da upotrijebimo sintagmu velikog kanadskog teoretičara i filozofa Marshalla McLuhana staru šezdesetak godina. Ako je
svijet, u njegovoj viziji već tada bio globalno selo (umro je posljednjeg dana 1980. u samo praskozorje digitalnog doba), što li je onda svijet
danas?

Nostalgija za pekmezom
Malo sam, priznajem, oduljio s uvodom, ali sve
zbog one izreke s početka, kako se ono čega nema u medijima zapravo nije ni dogodilo. Osuvremenjeno, ta bi izreka danas mogla glasiti:
ono čega nema na Googlu zapravo ne postoji.
Pa sam malo proguglao (neka mi oprosti cijenjena profesorica Sanda Ham, koja se brine o
besprijekornoj čistoći hrvatskog jezika, što ne
znam hrvatsku riječ za guglati, premda smo mi
Hrvati odvajkada rabili riječ “oguglati’’, davno
prije nego što su 1998. Larry Page i Sergey Brin
osnovali Google), da vidim kako na Googleu
stoji Belišće i neki važni ljudi vezani uz njegovu povijest.

llDanas je i iz Belišća, a da se
ne putuje, moguće doći bilo
kamo. Kao što je i u Belišće,
kome se god na ovome planetu
prohtije, u djeliću sekunde
moguće skoknuti u njegovu
Pekmez ulicu, jedinstvenu na
svijetu
Ako dakle želite guglati, pa u svemoćnu tražilicu upišete riječ Belišće, u djeliću sekunde pojavit će se gotovo milijun poveznica (točnije oko
944 tisuće), na kojima ćete naći bezbroj informacija. Tako, zahvaljujući Googleu, koji pomno
pabirči sve što je objavljeno o Belišću, te se informacije mogu naći bilo gdje na svijetu, svagdje
gdje postoji internet. U gotovo milijun različitih
tekstova, dokumenata, fotografija ili videozapisa, zahvaljujući Googlu, možete o Belišću doznati gotovo sve. I ne samo to: Googlov Street
view omogućava virtualnu šetnju gotovo svakim
kutkom Belišća. Doduše, te su snimke stare desetak godina, no Belišće od prije jednog desetljeća možete vidjeti kao na dlanu. Ako niste, pokušajte. Uzbudljivo je.
Mogu tek zamisliti kako je onim Belišćanima
koji su napustili Hrvatsku i žive tko zna gdje,
u nekoj europskoj državi, južnoj ili sjevernoj
Americi, kakvoj zabiti Australije ili Novog Zelanda, kako im je, kad ih obuzme nostalgija za
starim krajem pa se virtualno prošeću ulicama svoje mladosti. Željezničkom, Školskom ili
Pemkez ulicom (valjda jedinstveni naziv neke
ulice igdje u svijetu, ulice u kojoj se nekoć, u kazanima, kuhao pekmez od tamnomodrih bobica
bazge, pa se miris širio cijelim krajem), sjete se
svake kuće, svakog drvoreda, škole koju su pohađali. Vraćaju se uspomene, slike djetinjstva
i mladosti, prvih ljubavi, možda i patnji kakve
obično uz njih idu.
Onda sam, znatiželje radi, u Google ukucao ime
i prezime Sigmunda Romberga, jednog od najpoznatijih glazbenika prošlog stoljeća koji se
proslavio u Americi, ali koji nikad nije zaboravio dane svog djetinjstva provedene u Belišću.
Pa se pojavilo čak 388 tisuća poveznica. Ne morate doma imati stare gramofonske ploče, nekadašnje magnetofonske trake ili pak kolekciju
CD-ova s njegovom glazbom da biste je mogli slušati. Dovoljno je kliknuti na YouTube pa
uživati u čarobnim zvucima Rombergove glazbe i birati izvođače, od glasovitog Mantovanijevog orkestra, ili nenadmašnog Jerryija Hadleya,
izvođača zdravice iz “Princa studenta’’, ili pak

opernih zvijezda poput José Carrerasa ili Maria
Lanze i njihovih sjajnih interpretacija Rombergove glazbe.
Hajdemo u sveznajući Google ukucati “obitelj
Gutmann’’. U djeliću sekunde pojavit će se više od tisuću poveznica, ali ukucate li to isto na
engleskom jeziku, kad napišete “family Gutmann’’, pojavit će gotovo pet tisuća tekstova,
dokumenata i podatak na jeziku koji se može
smatrati svjetskim, za razliku od našeg, hrvatskog, i njegovih skromnih dometa.

More više nije potrebno
Ukucate li, pak, u Google ime i prezime Matije Ljubeka, dobit ćete gotovo 92.000 poveznica.
Legendarni belišćanski kanuist, okićen s toliko
medalja – uključujući i one najsjajnije, olimpijske – koliko ne može stati na jedna prsa, kolikogod ona velika bila. Tko god, bilo gdje, u bilo
kojem kutku ovoga svijeta, a internet dopire u
gotovo svaki, želi pogledati onaj trijumfalni finiš Matije Ljubeka na ljetnim Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. kada je iza sebe ostavio
Rusa Vasyla Yurchenka i Mađara Tamása Wichmanna, ne mora imati vlastitu arhivu. Dovoljno
je kliknuti na YouTube i vidjeti moćnog Matiju kako čvrsto drži veslo i njime snažno, znalački zamahuje, ostavljajući pobjedničku brazdu
ispred kanua svojih takmaca. Mogli su mu samo
gledati u leđa.
Zahvaljujući prednostima globalnog sela, digitalnog doba u kojemu živimo, Belišće nije tek
puka točkica na karti svijeta koju je moguće
pronaći samo na preciznim zemljovidima. Taj
grad, sa svojim znamenitostima, poviješću i ljudima koji su ga obilježili, danas je, bez obzira na
svoju veličinu, dopro u svaki kutak svijeta, jednako kao što je i svaki kutak svijeta dopro u ovaj
mirni slavonski gradić. Živimo u uzbudljivom
vremenu, vremenu koje gazi i gasi neke stare
izreke i stvara nove. Do jučer su nas stanovnici
Dalmacije gledali s podsmijehom, budeći našu
zavist, izgovarajući onu poznatu rečenicu: kad
staviš prst u more u dodiru si s cijelim svijetom.
Kako li smo samo, mi iz unutrašnjosti, daleko
od mora, bili ljubomorni.
Više nam ne treba more da bismo bili u dodiru
s cijelim svijetom. Dovoljno je računalo, pametni telefon i internet. A danas, malo tko to nema.
Tako je i iz Belišća, a da se ne putuje, moguće
doći bilo kamo. Kao što je i u Belišće, kome se
god na ovom planetu prohtije, moguće u djeliću
sekunde skoknuti u njegovu Pekmez ulicu, jedinstvenu na svijetu.

Drago Hedl
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