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5. Szakmai beszámoló

2022. február 14-én a Szépkorúak matinéja című rendezvény valósult meg a Sárvár Aréna
Kahos László Filmszinházában. A tilmvetítésen 15 fő Idősebb korú személy vett részt. Jennitr
Lopez főszereplésével a Vegyél cl című Film megtekintésével kapcsolódhattak ki a
rendezvényen résztvevők.
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2022.02.16-án Szépkorúak matinéja címmel a Sárvár Aréna Kabos László Filinszínházában
Rgadtuk az Idősebb korosztályt. A Vadlovak- Hortobágyi mese című dokumenrumfilmet 13-
an nézték meg. A résztvevők nagyon örültek a közösségi élménynek.

2022.02.21-én Szépkorúak matinéja című rendezvény valósult meg a Sárvár Aréna Kabos
László Filmszíribázában. A filmvetítésen 21 Fő nyugdíjas vett részt. Tina Turner főszereplésével
a Tina című filmen kapcsolódhattak ki a résztvevők.
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2022.02.23-án Szépkorúak matinéja című rendezvény valósult meg a Sárvár Aréna Kabos
László Fiimszínházában. A lilmvetítésen 21 Fő nyugdíjas vett részt. Egy régi klasszikuson
kapcsolódliattak ki a résztvevők. az Indul a bakterház című film került vetítésre.

2022.02.28-án Szépkorúak marinéja című rendezvény valósult meg a Sárvár Aréna Kabos
László Filmszínházában. A Filmvetítésen 16 fő nyugdíjas vett részt. A gyalog galopp című
vígjátékon kapcsolódhattak ki a résztvevők.
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2022.03.02-án Szépkorúak rnatinéja című rendezvény valósult meg a Sárvár Aréna Kabos
László Filmszinházában. A filmvetítésen 19 fő nyugdíjas vett részt. A Poligamy című magyar
ví2játék került vetítésre Csányi Sándor és Tompos Kátya föszereplésével.
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2022.03.05-én a Sárvár Aréna termében Ép testben éli lélek címmel került megrendezésre egy
jóga óra. Az egy órás testi-lelki feltöltödésen 10 fő 30-40 év közötti személy vett részt. A
stresszoldó foglalkozáson mindenkinek sikerült kikapcsolódnia. frissen és felüdülve tértek
haza.
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2022.03.07-én Szépkorúak matinéja címmel fogadtuk az időskorú vendégeket a Sárvár Aréna
Kabos László Filmszínházában. A Dűne című filmet l4-en nézték meg, nagy örömünkre
mindenki élvezte a csoportos kikapcsolódást.

2022.03.21-én Szépkorúak matinéja címmel fogadtuk az időskorú vendégeket a Sárvár Aréna
Kabos László Filmszínházában. A filmvetítésen 15 Fő nyudíjas vett részt. Csányi Sándor
főszereplésével a Seveled című filmen szórakozhattak a rendezvény résztvevői.
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2022.03.22-én Szépkorúak matinéja című rendezvény keretein belli! Az észak királynője című
film került levetítésre a Sárvár Aréna Kabos László Fiímszínházában, A filmer 7 nyugdíjas korú
személy tekintette meg.

2022.03.24-én Szépkorúak matinéja címmel fogadtuk az időskorú vendégeket a Sárvár Aréna
Kahos László Filmszínházában. A Queen zenéjének és a zenekar rendkívüli énekesének
kirobbanó történetét. a Bohém rapszódiát 1! fő időskorú tekinette meg.
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2022.0326-án Ép testben ép lélek című rendezvény valósult meg a Sárvár Arénában. Egy órás
pilates órán kapcsolódhattak ki a résztvevők, amely a testre és a lélekre egyaránt hat. 4 fő 35-

év közötti korosztály vett részt a foglalkozáson.

2022.03.28-án Ép testben ép lélek című rendezvény valósult meg a Sárvár Arénában. Másfél
órás karate óra keretén belül kapcsolódhattak ki a résztvevők. A fiatal és középkorú
korosztályból 12 Fő gyakorolta képességeinek fejlesztését valamint az önvédelmet.
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2022.03.30-án a Sárvár Aréna terméhen Ép testben ép lélek címmel került megrendezésre egy
alakformáló edzés. Az egy órás csoportos foglalkozáson 6 fő Fiatalabb korosztályú személy vett
részt, melyen a Fő izomcsoportok hatékony átmozgatása volt a cél.

2022.04.0 l-jén a Sárvár Aréna termében Ép testben ép lélek címmel került megrendezésre egy
jóga óra egy órás időtartammal. Az egy órás testi-lelki feltöltődésen II Fő vett részt a középkorú
korosztályból.
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2022.04.07-én a Sárvár Arénában Ép testben ép lélek címmel került megrendezésre egy zenés.

táncos. vidám tbglalkozás. Zumba órán vett részt 6 fő 35-40 éves korú nő, melynek időtartama
egy óra volt.

2022.04.16-án a Sárvár Arénában Ép testben ép lélek címmel került megrendezésre egy futsal

foglalkozás. A teremtöcin 7 fő vett részt. Egy órán keresztül kapcsolódtak ki és rúgták a labdát
a fiatalok.

Ewőpa Srukturák
Itwóp.) Vnó

I ós Bu*Iázs Alapcá

MA(,YARURZM
Kc4MÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



SZÉCHENYI

2022.04.20-án IS tZit sikerült becsábítani a Sáivár Aréna Kabos László Filmszínházáha a
Szépkorúak matinéja című rendezény sorozat keretein belül. A Kazamaták titka című Filmen
kapcsolódhattak ki a résztvevők, amely az eddigi egyetlen Sárváron forgatou mozifilm.

2022.04.22-én a Sárvár Arénában Ép testben ép lélek című rendezvény valósult meg. 38 Fő vett
részt, melyen énekléssel, táncolással kapcsolódott ki a 45-65 éves korosztály.
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2022.04.25-én Szépkorúak matinéja címmel Fogadtuk az időskorú vendégeket a Sárvár Aréna
Kabos László Fiimszínházában. Minden idők legjobb magyar rajzfilinjeink egyike a
Macskafogó, melyet IS fő időskorú tekintett meg.
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2022.04.27-én 7 főt sjkerült becsábítani a Sárvár Aréna Kahos László Fiimszínházáha a
Szépkorúak matinéja című rendezvénysorozat keretein belül. A Vén rókák című film igazi
önfeledt kikapcsolódást nyújtotta résztvevőknek.
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202205.03 a Sárvár Arénában Ép (es(ben ép lékk című rendezvén) valósult meg. 8 tiatalkorú.
többségében gyermek próbálliatta ki a tekézést. A golyó gurításának gyakorlásával másfél órát
töltöttek. a gyermekek nagy örömére.
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2022.05 .06-án a Sárvár Aréna termében Ép testben ép lélek címmel fogadták a gyermekeket
tánc oktatás céljából. A íatal korosztályt örömmel töltötte cl a mozgásos. vidám foglalkozás,
melyen különböző koreográfiákat Is tanultak.

2022.05.11-én jóga órára hívtuk a fiatalokat, mely a Sárvár Aréna egyik termében valósult meg.
Az ép testben ép lélek elnevezésű rendezvényen 6 fő vett részt. Mind a 20, mind a 30 évesek

kiszakadtak a hétköznapokból és testi-lelki feltöltődést kaptak általa.
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2022.05.13-án Védjük házi kedvenceinket című rendezvény valósLilt meg a Zene[-Iázáhan. Az
állatvédelemről 37 fő hallgatta meg az előadást .Megismerhették a felelős állattartás szabályait.
az állatok alapvető igényeit, viselkedését, valamint. hogy legyenek tisztában azzal. hogy az

állatok érezni. szenvedni és örülni is képesek.
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2022.05.16-án 10 gyerekkorú próbálhatta ki a tekézést. A fiúk és a lányok örömére másfél órát
guríthatták a golyót, melynek végére mindenki kezdte magáénak érezni ezt a sportot. A Sárvár
Arénában került megrendezésre ez a foglalkozás, Ép testben ép lélek címmel.

2022.05.19-én Sárvár apró népe című rendezvény valósult meg a Sárvár Arénában. Mozgásos.
táncos, vidám egy órát töltöttek itt a gyerekek. Különböző koreográfiákat tanultak meg.
valamint játékos mozgásos feladatokat is végeztek. 9 gyermek vett részt a foglalkozáson.
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2022.05.25-én Ép testben ép lélek címmel a Sárvár Arénába hívtuk a fallahdázni vágyó
Üiaalokat.6 fő gyerek ismerkedett meg ezzel a sporital. az egy órás foglalkozás nagy örömmel
(öltötte cl őket.
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2022.05.27-én Ép testben ép lélek témakörben egy rendezvény került megszervezésre. Olyan
gyerekek. fiatalok gyűltek össze, akik már kezdőként játszanak valamilyen hangszeren, Így
most együtt összeállva is kipróbálhatták milyen testi-lelki feltöltődés. mikor tíz hangszer
egyszerre szólal meg. Tíz fiatal gyűlt össze. akik fantasztikus egy órát töltöttek zenéléssel,
énekléssel a ZeneHázában.

2022.06.01-jén Ép testben ép lélek címmel a Sárvár Arénába hívtuk fallabdázni Újra a fiatalokat.
4 fiatal fejlesztette tovább tudását a fallabda világában. Egy órán keresztül kapcsolódtak ki, és
ütötték a labdát a squasli pályán.
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2022.06.06-án a Sárvár Aréna Kabos László
rendezvénysorozat keretein belül a Katinka
háromszoros olimpiai. huszonhatszoros világ
úszónóről szóló filmet I 3-an nézték meg.

Fiimszínházáhan Szépkorúak matinéja című

című filmet nézheuék meg a látogatók. A
és harmincnégvszeres Lurópa-bainok magyar

2022.06.04-én a Sárvár Arénában Ép testben ép lélek című rendezvény valósult meg. 4 fő fiatal
jelentkezett. hogy a tekézés fortélyait mégjobban elsajátítsák. Másfél óráig gurították a golyót.
mely által teljes mértékben ki tudtak kapcsolódni a fiatalok.
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Az “Ép testben ép lélek” és a “Szépkorúak matinéja” elnevezésű rendezvénysorozat július
hónapban új, változatos programokkal folytatódik. A szervezők célja továbbra Is az, hogy
minden korosztály találjon a programok között az érdeklődési körének megfelelőt.

Sárvár, 2022. július 5.

-

Kulrnann-Németh Gabriella
rendezvényszervező

Sárvári Sportfólió Kf’t.




