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У Сомбору је, по-
следњег викенда у 

јуну, одржана двадесета 
„Енигматска колонија”, на 
којој је учествовало де-
сет љубитеља енигматике 
и игара. Одржан је пети 
„Меморијал четири М” на 
којем су се учесници кроз 
занимљиве турнире подсе-
тили истакнутих чланова 
„Натошевића”, који више 
нису са њима. 

Најуспешнији такмичар 
ове године био је Драган 
Толоманоски из Сарајева, 
који је победио на турниру 
у супер квизовци и у квизу 
„Бројке и слова”. Најбољи 
„Насловни анаграм” саста-
вио је Дарко Радојевић из 
Умке, који се истакао и у 
решавању анаграма, ре-
шивши све задатке. Он је 

уједно најпријатније изне-
нађење овогодишње јуби-
ларне манифестације, на 
којој је учествовао први 
пут. Популарни „насловња-
ци” састављали су се од 
наслова из  „Сомборских 
новина” бр. 3496, а најус-
пешнији анаграм гласио је 
НАМА ПРАВИЧНО, А 
И ОК НАМ ДА МУ СЕ 
ВРЋЕ КИНТА (од насло-
ва „Враћен новчаник са 
парама и документима”). 
Најбоље радове на тему 
колоније, одлуком њених 
учесника имали су Милу-
тин Тепшић из Кљајићева, 
и Сомборац Жељко Димо-
вић, док је на конкурсу за 
најбољи анаграм на зада-
ту тему „Двадесето ени-
гматско дружење у гра-
ду зеленила” победио но-

восадски енигмата Зоран 
Радисављевић са радом 
Колеге су утврдиле да се 
загонетањем нуде дражи.

Друштво је најбољим 
такмичарима доделило ле-
пе књиге, а најуспешнијој 
двојици и уметничке сли-
ке, што такође спада у део 
традиције. 

- Енигматика није само 
хоби за часове доколице, 
него и високоинтелекту-
ална делатност која стоји 
на златном пресеку књи-
жевне речи, математике и 
ликовне уметности – кажу 
енигмате.

Одржавање овог неза-
боравног дружења помо-
гао је град Сомбор, док је 
значајан допринос мани-
фестацији пружио хотел 
„Баркод”.
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У малим срединама го-
тово се сви знају, а 

неки људи у њима постају 
симбол и асоцијација на 
одређени период. У Ста-
нишићу је један од њих и 
Здравко Јовановић (65), 
свима познат као Лаћо. Он 
45 година ради у „Балакну”, 
бифеу у центру села, кроз 
који је прошло и остало упи-
сано неколико деценија ста-
нишићке историје. 

„Балкан” је својевремено 
био бифе спортског друштва, 
и као такав, центар збивања 
спортског и друштвеног жи-
вота. У његовој башти, по 
којој се и сад оријентишу 
путници намерници који су 
пре много времена долази-
ли у Станишић, услужио је 
Лаћо многе звезде спортског 
и музичког света тадашње 
Југославије. У време кад је 
културни и спортски живот 
села био на врхунцу, овде су 
долазили Младен Делић, 
Драган Никитовић, Драган 
Џајић, елита „Црвене Звез-
де”, Милка Бабовић, ватер-

полисти, музичке звезде та-
дашње сцене, али и домаћи, 
локални уметници, чланови 
драмских секција, фолклор-
них ансамбала...

Лаћо се од четрнаесте 
године активно бавио фуд-
балом. Играо је у дресу ста-
нишићког фудбалског клу-
ба од пионира, подмлатка, 
преко првог тима, па све до 
ветерана. Учествовао је на 
сеоским турнирима у малом 
фудбалу и како каже, нема 
турнира на ком са својом 
екипом није освојио титулу. 
Брз, спретан и пожртвован, 
играо је из љубави и пле-
нио својом спретношћу и 
вештином.

Никада није променио 
клупске боје. Са екипом 
фудбалског клуба „Стани-
шић” играо је у свим лига-
ма, и био са својим тимом 
у добру и злу. Ово је редак 
случај да неко има толики 
стаж у само једном тиму, 
јер Лаћо је играо фудбал 
до своје педесете године. 
Он каже да је најбољи и 

највећи међу тренерима ста-
нишићких фудбалера био 
покојни Будимир Ђуровић, 
који је у Станишићу радио 
и као наставник математи-
ке. Лаћо има сина и ћерку, 
а интересантно је да је ње-
гова ћерка играла фудбал 
у Првој лиги са Фудбалс-
ким клубом „Раванград” и 
„Сивац”, а супруга је ду-
го и успешно играла руко-
мет у некада чувеном Руко-
метном клубу „Станишић”. 
 Драгана Ђапић
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TRETMAN SUZBIJANJA 
KOMARACA IZ VAZDUHA I SA ZEMLJE 

Obaveštavamo građane grada Sombora da će u periodu od 12. do 25. 
7. 2021. godine preduzeće Oris doo Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti 
tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na području 
zaštitne zone oko naseljenih mesta u priobalju Dunava, kao i u samim 
naseljenim mestima Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor. Sa zemlje 
će se tretirati i sva naseljena mesta grada Sombora u danima sa povoljnom 
meteorološkom situacijom. Tretman iz vazduha će se sprovoditi preparatom 
na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin, dok će se tretman sa zemlje 
sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Upozoravaju 
se pčelari da su preparati štetni za pčele, te da košnice zatvore ili udalje 
najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata 
traje tri dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na FB 
i internet stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i 
precizni termini radova. Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Јовановић са станишићким ветеранима 


