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2016. ESEMÉNY BESZÁMOLÓ 
2016. január 30. MOCCANJ Ferencváros! Téli Sportfesztivál 
A megújult MOCCANJ! sorozat idei első állomás Ferencvárosban, a József Attila lakótelepen 
található Lobogó Utca Jégpályán volt. A szabadkorcsolyázási lehetőség mellett 4 jegyes – 
korongvezetés, kapura ütés, szlalom és frizbi ültetés – feladatból állt a MOCCANJ! Téli próba. A 
teljesítők a szövetség naptára mellett kitűzőt kaptak, melyből 4 különbözőt lehet gyűjteni az idei 
MOCCANJ! eseményeken. Akinek nem volt korija vagy áthűlt a jégen, annak lehetősége volt a 
melegben léghokizni és curlingezni vagy gyorskorizni számítógépes játékokon. Az esemény 
zárásaként sorsolás volt a jelenlévő teljesítők között. 

 

2016. február 20. FŐVÁROSI SZABADID Ő KUPA Teke csapatverseny 
A 2016. évi Fővárosi Szabadidő Kupa első eseménye a teke csapatverseny volt, mely ismét az 
Erzsébetvárosi SE nyert. A nemzetközi színvonalú pálya adott otthont a rangos versenynek, melyen 
18 csapat versenyzett a Fővárosi Szabadidő Kupáért és 11 a Szabadidő Kupáért. A 21 teli és 21 
normál tarolásos gurításosokkal igen szoros volt a verseny. Az Erzsébetvárosi SE csapatai ezen a 
napon legyőzhetetlenek voltak. A Fővárosi Szabadidő Kupában 1096 fás eredménnyel, 122 
megelőzve a Postás SE csapatát győzedelmeskedett az Erzsébetvárosi SE, a harmadik Westbay SC 
csapata lett. A Szabadidő Kupa szorosabb versenyt hozott az Erzsébetvárosi SE csapata csupán 8 
fával előzte meg a Postás SE csapatát a harmadik szintén a Westbay SC csapata előtt. 
A várakozó csapatok és csapattagok darts és léghoki játékra volt lehetőségük. 

 

2016. március 20. FŐVÁROSI SZABADID Ő KUPA Szellemi vetélkedő 
Fővárosi Szabadidő Kupa Szellemi vetélkedőjén versenyző csapatok a hazai sportolók 
világversenyeken, 2015-ben elért eredményeiből készült 10 fordulós versenyben küzdöttek a 
dobogóért. A Fővárosi Szabadidő Kupát a Budapesti 4 és 5 Labda SE csapata nyerte, míg a második 
csapatok versenyében ismét az Erzsébetvárosi SE győzött.  
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2016. április 19. BSZSZ közgyűlés 

         

2016. április 23. Fővárosi Szabadidő Kupa Kispályás labdarúgás 
A 2016. évi harmadik Fővárosi Szabadidő Kupa rendezvényén a kispályás labdarúgó tornán 14 
csapat küzdött a helyezések eldöntéséért. A BKLV a sporttelep műfüves pályáin folytak csoport 
majd helyosztó mérkőzések. A Fővárosi Szabadidő Kupa versenyében idei év legjobbja a BUDAI 
XI. SE csapata, míg a Szabadidő Kupában az Ellipszis SE csapata győzött. 

 

2016. május 21. MOCCANJ, Sportolj velünk! Tavaszi Sportfesztivál 
A fővárosi nagyrendezvény a Tedd meg Magadért! eseménnyel közösen került megrendezésre a 
Margitszigeten az idei második MOCCANJ! a tavaszi sportfesztivál.Az esemény programjában 
ezúttal profi játékosok vezetésével darts, floorball állomás várta a próbázókat, a slackline, a teke, a 
krokett és számos ügyességi feladattal egyetemben. A 10 próbát teljesítők mindegyike kitűzőt 
kapott ajándékba, ezen túlmenően minden órában 3-3 szerencsés teljesítő sorsoláson nyerhetett 
ajándékokat. A gyermekek részére gyereksziget került kialakításra, ahol gyöngyfűzést, színezést, 
fonást próbálhatták a gyermekek, a kicsit pedig a labdákkal, ugróiskolával, ugráló kötelezéssel és 
bujkálós játékkal tölthették az időt. Az ingyenes egészségügyi felmérés és életmód tanácsadási 
sorozat is folytatódott. 

 

2016. május 25. Kihívás Napja – Deák tér 
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2016. szeptember 18. MOCCANJ! Sportolj Velünk! Őszi Sportfesztivál 
Gyönyörű napos időben nagy sikerrel zajlott le az Európai Sporthéthez csatlakozott Őszi 
Sportfesztivál Kispesten. A rendezvényt Kertész Csaba alpolgármester és Farkas Ferenc a BSZSZ 
elnöke nyitotta meg. Az eseményen mindenki találhatott magának mozgási lehetőséget a számtalan 
mozgásforma között. A legnépszerűbb a falmászás volt, de ki lehetett próbálni a tollaslabdát, a 
dartsot, a floorballt. Ezeken a sportági helyszíneken jelenleg is aktív versenyzők várták az 
érdeklődőket! Nagy csata dúlt a sprintfutás mérésnél s sokan játszottak az ügyességi sziget 
játékaival is. Az egészséges életmód jegyében állapotfelmérésen, egészségügyi szűrésen, életmód és 
táplálkozási tanácsadáson lehetett részt venni. A legkisebbeket gyermeksziget és arcfestők várták. 
A sportági kínálatból 10 helyszínen lehetett teljesíteni a MOCCANJ! Próbát A teljesítők között 3 
alkalommal sorsolás volt, melyen a Kispesti Önkormányzat a BSZSZ és az Európai Sporthét 
szlogenjével - #BeActive – ellátott ajándékaiból lehetett nyerni.  

  

2016. október 1. Gyalogos Túranap a Margitszigeten 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2016. október 1-én ismét a Világ Gyalogló Napjának 
nemzetközi eseménysorozat keretében szervezte gyalogos túranapját a Margitszigeten. 
A BSZSZ tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő Kupa Gyalogos túraversenyen 14 csapat 
teljesítette a gyalogtúra távját és válaszolt a oldotta meg a feladatokat az állomásokon. Az eredmény 
az elért pontszámok és a táv teljesítésére felhasznált idő alapján alakult ki. A Fővárosi Szabadidő 
Kupában az Erzsébetvárosi SE, míg a Szabadidő Kupában a szövetséghez idén csatlakozott 
Kőbánya SC csapata győzött. A családok és egyéni indulók részére szervezett MOCCANJ! Sportolj 
Velünk! utolsó eseménye volt, ahol mind a 4 kitűzőt összegyűjtő indulók külön díjazásban 
részesültek a szokásos sorsolás mellett. Harmadik elemként ezen a napon volt a Budapest Kupa 
egyik állomása a MOCCANJ Margitsziget gyalogos teljesítménytúra, melyen 177 induló teljesített 
az 5,5 kilométeres távot és ismerkedhetett a sziget nevezetességeivel. 
A célba érkezőket a már megszokott egészségügyi felmérések és életmód tanácsadás várta. 

 

2016. november 5. Fővárosi Szabadidő Kupa Bowling csapatverseny 
A 2016. évi Fővárosi Szabadidő Kupa és a Szabadidő Kupa sorozat utolsó eseménye volt a 2016. 
november 5-én a 32 csapat – 160 versenyzője – részvételével lezajlott bowling csapatverseny. Az 
eseményt idén is az Ellipszis SC szervezte Óbudán, ahol a kellemes környezetben délelőtt 10 órától 
8 pályán folyt a verseny. A Fővárosi Szabadidő Kupa és a Fővárosi Szabadidő Kupa záró versenyét 
is a rendező Ellipszis SC első és második csapata nyerte. 
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2016. november 25-26-27. Tagszervezeti vezetők tanácskozása 

2016. november 25-én kezdődött a budapesti sportegyesületi vezetők tanácskozása, melyen az első 
napon az elsősegély nyújtási ismeretek oktatása volt a fő téma. November 26. a főnap Kozmann 
György, sportért felelős helyettes államtitkár előadásával kezdődött, majd Potos Ilona a NEA 
pályázatokról tartott tájékoztatót. A Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára Salga Péter az 
MSZSZ tevékenységéről és a szabadidősport országos megítélését foglalata össze. A konferencia 
programját Kovács Eszter a Főpolgármesteri Hivatal, Sport Osztály sportreferensének a Főváros 
sportjáról tartott előadása zárta. A konferencia előtt és után folytatódott az egészségügyi 
szűrőprogram sorozat. Délután a sporté volt a főszerep. Asztalitenisz és dart's versenyek mellett 
zumba óra is volt. 2016. november 27-én budapesti sportegyesületi vezetők tanácskozásának záró 
napja az adózással kapcsolatos kérdésekről szóló előadással kezdődött. Ezt követően a Fővárosi 
Szabadidő Kupa díjkiosztója zárta a programot. 
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