Тријумф 51. Аласких вечери
У петак, 22. јула у Великом Градишту, званично су отворене 51.
Аласке вечери, манифестација са најдужом традицијом у нашој
општини и једна од најстаријих у Србији.
Први су, у раним јутарњим часовима, стартовали риболовци
јуниори, демонстрирајући умеће пецања рибе на пловак. Прво
место освојио је Стеван Мандић из Вршца, уловивши рибу тежине
1,240 килограма, друго место Јован Јелчић, са рибом тежине 860
грама, док је треће освојила Ања Марија Живановић из Великог
Градишта која је уловила рибу тешку 820 грама. Победницима је
награде уручила Гордана Јецић, помоћница председника општине.
У 10 часова свечано је подигнута застава Аласких вечери, а на
спортском полигону одигране су полуфиналне утакмице у одбојци
на песку. Такмичење се наставило ловом на шарана где се
осамнаест искусних екипа борило за победу. За то време,
најмлађи посетиоци уживали су и учествовали у представи коју
им је приредила глумачка група “Фићфирић“ у малом амфитеатру у
парку.
Манифестацију је отворио заменик председника општине Велико
Градиште и председник организационог одбора, Слађан Марковић,
а улепшале су је кандидаткиње за избор MIS Дунава и Нимфу
Дунава. Награде је победницама и пратиљама уручио заменик
председника општине, Слађан Марковић.
У суботу, 23. јула, одржана је централна прослава 51. Аласких
вечери. Прво место освојио је тандем Окић Иван и Стевић
Славољуб са уловљених 26,180 килограма. Друго место припало
је Живановић Зорану и Петровић Ненаду са уловљених 12,640
килограма, а треће место са уловом тешким 12,500 килограма
освојили су Иван Милошевић и Саша Милошевић. Награде им је
уручио заменик председника Скупштине, Саша Живковић.
Награде за победнике у лову на шарана уручила је директорка
Туристичке организације, Дајана Стојановић. Од 19 екипа,

колико је учествовало у лову на шарана, прво место освојили
су Жељко Бојовић и Душан Бојовић из Великог Градишта, друго
место Властимир Трокан и Горан Трокан из Тополовника, док су
треће место освојили Небојша Стефановић и Драган Милосављевић
из Буљана.
Централни део манифестације било је такмичење у припремању
најбоље рибље и најбоље аласке чорбе. Овогодишње такмичење
окупило је рекордан број кандидата из нашег места, али и
градова широм Србије – Београда, Вршца, Пожаревца, Костолца,
Ћуприје, Крагујевца и других места који су демонстрирали своје
кулинарско умеће у спремању најукусније рибље, али и оне које
на свој начин кувају аласи – помало заборављене аласке чорбе.
Такмичење је отворила директорка Туристичке организације, а
завршено је у 17 часова. Жири састављен од еминентних
познаваоца рибљих специјалитета, оцењивао је укус, изглед,
боју, густину и заљућеност чорби.
У кувању најбоље рибље чорбе, од 130 котлића, као најбољи
кулинар показао се Зоран Стевић из Старог Костолца, друго
место освојила је Горица Рајковић, а треће место Милица
Младеновић. Награде им је уручио заменик председника општине,
Слађан Марковић.
Шампионску аласку чорбу скувао је алас Радивоје Јовановић из
Каћа код Новог Сада, друго место заузео је Владимир
Богдановић, а треће место Мијатовић Слободан. Њима је награде
уручио председник општине Велико Градиште, Драган Милић.
У финалу одбојке на песку ласкаву титулу победника понео је
тандем Александар Богдановић и Жељко Илић, друго место екипа у
саставу Иван Блажевић и Милош Бранковић, а треће место екипа у
саставу Стефан Мркаљ и Никола Жикић. Пехаре и дипломе им је
уручио Никола Зарић, играч одбојкашког клуба ВГСК.
Пригодним обраћањем, заменик председника Скупштине општине
Саша Живковић, затворио је 51.
Аласке вечери.
Концерт легендарне Зорице Брунцлик

одушевио је публику, а

како и приличи оваквој манифестацији, сви присутни су из
Великог Градишта послали поруку да је најбитније учествовати и
постати богатији за бар једно ново пријатељство.
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