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• Objavili smo ukupno šest publikacija te priredili desetak 
izložbi, a prije dvije godine bili smo glavni organizator 
znanstveno-stručnog skupa na temu „Virovitica u Domovinskom 
ratu“ – rekla je, između ostalog, ravnateljica Dijana Cenger.

RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA BEE2BE

Mališani uz pomoć učenika 
Strukovne škole pripremili 
preko 40 kg ukusnih 
kolača na bazi meda

U sklopu provedbe projekta 
Bee2Be, u organizaciji 
Razvojne agencije VTA 
kao partnera na projektu, 
organizirana je radionica 
za djecu na kojoj su 
izrađivane razne slastice 
od meda. Radionica je 
održana u Strukovnoj školi 
Virovitica pod mentorstvom 
profesorice Melite Balenović, 
a sudjelovala su djeca 
Hrvatskog vrtića, osnovne 
škole, gimnazije i učeničkog 
doma Miroslav Krleža iz 
Pečuha te učenici Osnovne 
škole Vladimir Nazor 
Virovitica.
Rezultat radionice bio je više 
od 40 kilograma kolača koje 
su učenici izradili i ukrasili 
uz svesrdnu pomoć učenika 
Strukovne škole. 
- Mališani su bili oduševljeni 
i odlično su se snašli u izradi 
kolačića od meda, a puni su 
pozitivnih dojmova i učenici 
virovitičke Strukovne škole. 
Na radionici smo pripremili 
tradicionalne medenjake, 
kuglice od meda, prhke 
kolutiće od meda koje smo 
spajali marmeladom, a u 
izradi smo koristili i različite 
motive, poput božićne jelke, 
čizmica… Djeca su pokazala 
da su zaista vješta u izradi 
tijesta, a nakon što je sve 
bilo gotovo uslijedila je 
degustacija - rekla je Melita 
Balenović, stručni učitelj 
slastičarstva u Industrijsko-
obrtničkoj školi Virovitica. 

Po završetku radionice 
vrijednim mališanima 
dodijeljeni su certifikati 
o sudjelovanju koje im je 
podijelila Tihana Harmund, 
ravnateljica Razvojne 
agencije VTA, koja je ujedno 
partner na projektu. 
Inače, tema je cijelog 
projekta razvoj pčelarstva 
te doprinos razvoju turizma 
kroz razvoj pčelarstva, a 
odabrana je s obzirom na to 
da je naša županija poznata 
po proizvodnji meda te da 
se na ovaj način promoviraju 
med i proizvodi na bazi 
meda. 
Projekt „Bee2Be“ prijavljen je 
i odobren na prvom pozivu za 
dostavu projektnih prijedloga 
Programa prekogranične 
suradnje INTERREG V-A 
Mađarska – Hrvatska 2014. 
– 2020. U implementaciji 
je od 1. lipnja 2017. godine 
i traje do 31. siječnja 2019. 
godine. Projekt je vrijedan 
252.314 eura, a stopa 
sufinanciranja Europske 
unije je 85 %. Nositelj je 
Grad Virovitica, a provodi se 
u partnerstvu sa Županijom 
Baranya, Turističkom 
zajednicom grada Virovitice 
te Razvojnom agencijom 
VTA. 
Ključna aktivnost u 
sklopu projekta bila je 
revitalizacija Malog parka 
u središtu Virovitice koji 

je također uređen na 
temu meda i pčelarstva i 
koji je ujedno polazišna 
točka prekogranične „Bee-
safari” turističke rute s 35 
punktova. 
U sklopu projekta održane 
su brojne druge aktivnosti, 
edukacije za pčelare te 
pčelarski program obuke 
za zainteresirane, studijsko 
putovanje koje obuhvaća 
posjet i obilazak obilježenih 
ruta, stvaranje strategije za 
razvoj pčelarstva i ostalo.
Cilj je projekta doprinijeti 
razvoju turizma i poboljšati 
turističku ponudu u 
prekograničnom području 
uspostavljanjem novih 
turističkih točaka i 
stvaranjem zajedničkog 
branda. Provedba projekta 
očekuje se krajem mjeseca 
posjetom  hrvatskih pčelara 
mađarskim kolegama 
prilikom obilaska označenih 
turističkih atrakcija na 
njihovom području.

Program prekogranične suradnje

Mađarska-Hrvatska

PROJEKTI

Gdje rijeke spajaju
„Ovaj promotivni materijal 

izrađen je uz fnancijsku 
podršku Europske Unije. 
Sadržaj ovog materijala 

isključiva je odgovornost 
Grada Virovitice i ni u 

kojem slučaju ne zastupa 
mišljenje Europske Unije i/ili 

Upravljačkog Tijela.“

U tijeku je Mjesec borbe protiv ovisnosti, 
koji traje do 15. prosinca, a tijekom kojega 
se nastoji senzibilizirati javnost o velikom 
javnozdravstvenom problemu ovisnosti. 
Ovisnost je dugotrajna bolest mozga, vrlo 
teško izlječiva, tijekom koje stradavaju 
i ovisnik i njegova obitelj. Osim što je to 
problem pojedinca i njegove obitelji, ovis-
nost je i veliki društveni i javnozdravstveni 
problem, smatraju stručnjaci koji rade ne 
samo s ovisnikom nego i sa svima koje ta 
ovisnost posredno „kažnjava“.
- U posljednje smo vrijeme svjedoci pojave 
i novih droga, ali i novih oblika ovisnosti. 
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok” 
Virovitičko-podravske županije ustrajno 
nastoji djelovati preventivno, osobito među 
djecom i mladima, kako bi se spriječila po-
java ovisnosti – ističu u Zavodu „Sv. Rok“. 
Usprkos svekolikom trudu stručnjaka, 

dio osoba ipak 
ima prob-
leme s drogom, 
prekomjernim 
pijenjem alkohola 
ili s problematičnim i 
patološkim kockanjem.  - Dio 
je ovih osoba već uključen u tretman s 
ciljem rješavanja problema, ali postoje 
i mnogi koji imaju problem, ali ga ne 
rješavaju. Stoga, ovim se putem pozivaju 
svi koji trebaju  stručnu pomoć da se obrate 
u Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok” 
Virovitičko-podravske županije gdje će 
tim stručnjaka procijeniti potrebe svakog 
pojedinca i uključiti ga u odgovarajući tret-
man. Svi zainteresirani mogu se javiti (čak 
i anonimno) na besplatni telefon 0800 303 
550 – pozivaju u Zavodu „Sv. Rok“. 

M. Lo. 

MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 

Potražite pomoć ako ne možete bez 
alkohola, droge ili kocke

DRŽAVNI ARHIV VIROVITICA OBILJEŽIO DESET 
GODINA USPJEŠNOG DJELOVANJA

Aktivno promoviraju 
arhivsko gradivo i struku, u 
deset godina izdali više od 15 000 
ovjerenih preslika dokumenata

Državni arhiv Virovitica obilježio je deset go-
dina djelovanja. Tim povodom na svečanosti 
u Kuriji Janković u Kapeli Dvoru, uz domaćine 
djelatnike Državnog arhiva Virovitica na čelu 
s ravnateljicom Dijanom Cenger, nazočili su i 
visoki uzvanici, pomoćnik ministra hrvatskih 
branitelja Nenad Križić, izaslanik ministrice kul-
ture i ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko 
Čutura, župan Virovitičko-podravske županije 
Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica 
Kirin, sa zamjenicima Damirom Marenićem i 
Vlastom Honjek- Golinac, predsjednica Grad-
skog vijeća Lahorka Weiss, kao i visoki uzvanici 
iz Ministarstva kulture, Državnog arhiva u Za-
grebu, Zadru, Osijeku i Bjelovaru, ravnatelji 
prosvjetnih ustanova, muzeja, udruga te ostali 
gosti. 

ZNANSTVENO-STRUČNI RAD 
O radu Državnog arhiva Virovitica svim 
nazočnima govorila je ravnateljica Dijana 
Cenger istaknuvši aktivnosti kojima se ova vrlo 
uspješna ustanova bavi te bogatu građu koju 
posjeduje.
– Državni arhiv u Virovitici tijekom svojeg 
desetogodišnjeg rada obradio je preko 6 000 
zahtjeva korisnika te je izdao više od 15 000 
ovjerenih preslika dokumenata. Osobitu pozor-
nost Državni arhiv u Virovitici posvećuje promo-
ciji arhivskog gradiva i arhivske struke putem 
izdavaštva i organizacije raznih oblika kultur-
no-prosvjetnih aktivnosti. U vezi s tim, objavili 
smo ukupno šest publikacija te priredili desetak 
izložbi, a prije dvije godine bili smo glavni or-
ganizator znanstveno-stručnog skupa na temu 
„Virovitica u Domovinskom ratu“ – rekla je, 
između ostalog, ravnateljica Dijana Cenger koja 
je tom prigodom dodijelila zahvalnice svima 
onima koji su doprinijeli radu ove ustanove.

BROJNE ZAHVALNICE
Zahvalnice su dobili: Ministarstvo kulture RH 
(preuzeo izaslanik ministrice kulture Dinko 
Čutura), Državni arhiv Osijek (primio ravnatelj 
Dražen Kušen), Državni arhiv Zadar (primio ar-
hivski savjetnik, Virovitičanin Marijan Maroja), 
VPŽ (Igor Andrović), Grad Virovitica (zamjen-
ica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac), 
Hrvatski državni arhiv (primio ravnatelj Dinko 
Čutura), Državni arhiv Bjelovar (ravnateljica 
Martina Krivić Lekić), pomoćnik ministra 
hrvatskih branitelja Nenad Križić, ministar pol-
joprivrede i potpredsjednik Vlade RH Tomislav 

Tolušić, istraživač ratnih zločina na području 
VPŽ Miroslav Gazda, glavni urednik zbornika 
„Virovitica u Domovinskom ratu“ Miljen-
ko Brekalo, izvršni urednik Natko Martinić 
Jerčić te Anamarija Lukić, Institut društvenih 
znanosti „Ivo Pilar“ – Područni centar Osijek 
(voditelj ustanove Miljenko Brekalo), Hrvatski 
memorijalno-dokumentacijski centar (ravnatelj 
Ante Nazor), predsjednik HVIDRA-e RH Josip 
Đakić, Hrvatski časnički zbor Virovitica (Davor 
Špoljarić), novinar Kristijan Toplak, umirov-
ljeni bojnik Davor Špoljarić, istraživač povijesti 
virovitičkog sporta Matija Pavličević, nekadašnji 
djelatnik Ministarstva kulture Branko Kaleb, 
virovitička arhitektica Kristina Lukačević, ratni 
reporter i snimatelj Rudolf Vanđija, Zavičajni 
muzej Slatina (primila ravnateljica Dragica 
Šuvak), Gradski muzej Virovitica (ravnateljica 
Mihaela Kulej), unuka Ota Horvata Katarina 
Horvat, predsjednik društva „Oto Horvat“ Bo-
ris Kulišić, OŠ Vladimira Nazora Virovitica 
(ravnateljica Sanjica Samac), OŠ Ivane Brlić-
Mažuranić (ravnatelj Ivica Tomljanović), OŠ 
Augusta Cesarca Špišić Bukovica (ravnateljica 
Marijana Novak Stanić), Industrijsko-obrtnička 
škola Virovitica (ravnatelj Vladimir Reider), 
Strukovna škola Virovitica (ravnateljica Pavica 
Biondić Ivanković), Tehnička škola Virovitica 
(djelatnica Tanja Kolar Janković) i Gimnazija 
Petra Preradovića (ravnateljica Jasminka Vilje-
vac).                                                               B. Sokele

Dijana Cenger i župan Igor Andrović

Med je mališanima poslužio kao baza za ukusne poslastice


