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Традиционални литерарни конкурс за децу Библиотеке “Бранко Радичевић” привукао је
и овога пута велику пажњу, а према оцени жирија стигао је велики број веома
квалитетних радова. У категорији нижег узраста у поезији на српском језику похваљена
је Милица Курдулија из Међе за песму Трешња.Трећа места припала су Јелени
Михајловић за песму Прва љубав и Алекси Радуловићу за песму Зима (обоје из Равног
Тополовца). Друго место припало је Ксенији Настасе за песму Мој комшија из Равног
Тополовца и Здравку Адамовићу из Међе за песму Пролеће. Прво место освојиле су
Тамара Кузман за песму Моја мама из Равног Тополовца и Сара Божић из Банатског
Карађорђева за апесму Пролеће.

У области прозе за нижи разред похваљен је рад Саше Јаворине из Банатско
Карађорђева под називом Пролеће је дошло, треће место освојила је Глорија Лелеа из
Равног Тополовца за рад под називом кад процвета воће, а друго место је припало
Милошу Илићу из истог места са истим насловом. Прво место освојио је Лука Јаворина из
Банатског Карађорђева под називом Пролеће је дошло. У категорији вишег узраста на
српском језику за поезију похваљена је песма Моја домовина Ерике Сабо из Српског
Итебеја. Треће место припало је Катарини Ђуркин за песму Тесна песма из Српског
Итебеја,и Давиду Гаврићу из Међе за песму Прва љубав, а Друго место освојила је
Слађана Ковачевић из Банатског Карађорђева за песму Када дође пролеће. Прву
награду добила је Милана Мичета из Равног Тополовца за песму Моја породица. У
категорији прозе похваљени су Кристина Шајти из Српског Итебеја и Милана Сворцан из
Банатског Двора. Треће место припало је Тамари Шајновић из Банатског Карађорђева,
друго место освојила је Милана Рајлић из Равног Тополовца, а прву нагараду за причу
Стара трешња освојила је Александра Делић из Банатског Двора. У надметању ученика
на мађарском језику треће место припало је Богларки Бука за песму Пубертет, друга је
Габријела Борши за песму Пролеће, а прва Маријана Саз за песму Љубав. Све три су
ученице ОШ „Милош Црњански“ из Српског Итебеја. На румунском језику трећи је
Адријан Флутуре, друга је Андреа Петровић, а први Теодор Дежан сви из Торка. На
предлог жирија похваљене су:ОШ "Никола Тесла" из Банатског Карађорђева за
квалитетне и оригиналне радове, и ОШ "Алекса Шантић" из Равног Тополовца,јер су
учествовали са највише радова,укупно 29,ОШ "Ђорђе Кожбук“,јер већ 15 година је на
конкурсу са радовима на румунском језику. Похваљене су и професорка мађарског
језика Ибоља Иштван,за одличне радове ученика којима је матерњи језик
мађарски,професорка српског језика Јелена Петров, за квалитетне прозне радове
ученика ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" из Банатског Двора,и учитељица Јелица Николић из ОШ
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"ЂУРА ЈАКШИЋ"из Међе за квалитетне радове деце нижег узраста. Све пристигле
радове је прочитао и одабрао најбоље, жири у саставу: Душан Милићев, књижевник из
Житишта Валерија ЈОВАНОВ,библиотекарка у ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ" из
Зрењанина, Рамона СЕКОШАН,новинарка из Торка. Дародавац награда за ученике који
су писали на мађарском језику је госпођа Викторија Шољмоши директорка Издавачке
куће „Тимп киадо“ из Новог Сада
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