ODPRTJE BALINIŠČA IN VRTNEGA KEGLJIŠČA V ŠPORTNEM PARKU V BELTINCIH

V sončnem torkovem popoldnevu, smo se zbrali v športnem parku v Beltincih, kjer smo uradnemu
namenu predali in odprli novo balinišče in vrtno kegljišče. Balinišče in vrtno kegljišče kot sprostitveni
in družabni športni panogi sta predvsem pri starejših izredno priljubljena in v veliko veselje nam je, da
smo ju tudi v naši občini uspeli postaviti in tako predstavljata za prebivalce naše občine veliko
pridobitev. Le-ti pa, v kar smo vsi prepričani, bosta v veselje tudi vsem ostalim, predvsem mladim in
otrokom. Izgradnja balinišča je bila vključena v projekt »Trim steze z zunanjimi fitnes napravami«, kot
zaokrožena celota rekreative ponudbe za vse generacije. Tu se bodo srečevali vsi, tako malčki kot tudi
upokojenci, saj sta igrišči postavljeni ena ob drugem. Tako bo postal park medgeneracijski prostor
družabnega življenja. Vrednost investicije je 20.600 EUR, od tega je polovico prispevala Fundacija za
šport. Izvajalska dela je izvedlo podjetje Zidarstvo Maučec Gančani d.o.o... Zraven balinišča, ki
ustreza vsem tekmovalnim zahtevam, smo s pomočjo javnih delavcev naredili še vrtno kegljišče, ki bo
popestrilo dogajanje v parku.
V imenu organizatorja Občine Beltinci in Športne zveze Beltinci je tega dne vse prisotne prisrčno
pozdravil župan dr. Matej Gomboši. SlovesnostI častnega rezanja traku ob odprtju sta se županu
pridružila tudi predsednik Športne zveze Beltinci Andrej Pozderec in Predsednica Društva
upokojencev Beltinci, Miroslava Šömen.
Nato je sledil preizkus novih pridobitev – prve prave mete so izvedli – na balinišču: župan, predsednik
Športne zveze, predsednica Društva upokojencev ter Alojz Ülen iz Lipovec. Na vrtnem kegljišču pa:
župan, predsednica DU, Silva Mlinarič in Franc Mlinarič.
Kar je bilo še posebej pohvale vredno in zelo zanimivo je bilo to, da je bil pripravljen za vse
udeležence t.i. prvi mali mini turnir v balinanju in keglanju. V tekmovanju so se pomerili člani DU
Murska Sobota, Du Beltinci, Društva gluhih in naglušnih Pomurja, DU Turnišče, Ekipa Balinček iz
Dokležovja, članu DU Bodonci, Brezovci in Zenkovci ter DU slepih in slabovidnih Pomurja.
Vsi, ki so nas počastili s svojim cenjenim obiskom so izredno uživali in se izvrstno zabavali. Torej je
odprtje dejansko upravičilo svoj namen – medgeneracijsko druženje in neizmerno veselje ter
sproščenost.
Zato naj velja povabilo – vsi v športni park na balinanje in kegljanje.
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