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2019. évi események
2019. január 19.
MOCCANJ Újpest! Téli Sportfesztivál Újpesten
Borongós hideg téli időben idén ismét az Újpesti Önkormányzat jégpályáján kezdődött a
MOCCANJ! Sportfesztivál 2019. évi sorozata. A résztevők a szabadkorcsolyázás melle ügyességi –
frizbi ültetés, szlalomozás, korongvezetés és a két legnépszerűbb a koron kapura ütés és a
fakutyázás – feladatokat is teljesíthettek. Minden feladatot teljesítő résztvevő, kulcstartó, póló
ajándékot kapott.

2019. február 17.
Fővárosi Szabadidő Kupa – Teke
A Fővárosi Szabadidő Kupa idei első eseménye idén is a teke csapatverseny volt. Rekord számú
nevező – 36 csapat – majdnem 200 versenyzője gurított egész nap a Tüker MSC tekepályáin. A
küzdelem szoros volt, csupán 21 fa előnnyel sikerült az Ellipszis SC-nek nyerni.

2019. február 23.

TE – Tárt Kapus Program, konferencia

EU Sport Főváros

2019. március 3.

Szenior Életmódváltó rendezvény

EU Sport Főváros

2019. március 23.
Fővárosi Szabadidő Kupa – Szellemi vetélkedő
A sorozat második eseménye a szellemi vetélkedő volt, melyen a tavalyi év sporteseményeit és
évfordulóit dolgozta fel. Egyenletes, jó teljesítménnyel az Erzsébetvárosi SE nyerte a vetélkedőt.
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2019. április 13.
Fővárosi Szabadidő Kupa – Tollaslabda
A sorozat harmadik eseményén ismét az aktív mozgásé volt a főszerep. A nevezett közel 300
versenyző 20 csapatban mérte össze tollaslabda tudását. A verseny a csapatos csoportkörökkel
kezdődött, majd a csoportok legjobbjai mérkőztek egymással a dobogós helyekért. A nagy
csatákban az Erzsébetvárosi SE csapata győzedelmeskedett.

2019. április 13.

Újpesti Sportparti

2019. május 5

BSZSZ éves közgyűlés

2019. május 25.
Budapesten a Családi Sportnap - Margitsziget
A Budapesti Szabadidősport Szövetség a rendezvény keretében a MOCCANJ! Sportfesztivál
programját valósította meg. A program keretében 12 különböző sportprogramot, 3 gyermek
programot és egészségügyi szűrővizsgálatot és életmód tanácsadást biztosított a résztvevők
számára.
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2019. május 29.

Kihívás Napja - Újpest

2019. június 13-16.
4 Város Tornája Pozsony
A 4 Főváros Tornáját 1995 óta rendezik meg minden év júniusában. A 4 Főváros: Budapest,
Pozsony, Ljubljana, Zágráb. A torna hat sportágat vonultat fel: atlétika, asztalitenisz, kézilabda,
labdarúgás, röplabda és kosárlabda. Az idei tornán Budapest a 2. helyezést érte el, az összesített
pontszámban első helyen végző Zágráb mögött. Kézilabdában Budapest szerezte meg az 1. helyet.
Kosárlabdában és labdarúgásban is a 3. helyet szereztük meg. Röplabdában a 4. helyen végeztünk.
Atlétikában az összpontszámot tekintve a magyar csapat a 2. helyen végzett. A lányok a 2. helyen a
fiúk pedig a 3. helyen. Asztaliteniszben a csapatversenyben a budapesti lányok az 1. a budapesti
fiúk a 3. helyet szerezték meg. A budapesti csapat az összesítésben a 3. helyen végzett.

2019. 08. 31. – 09. 01.

Újpesti Városnapok

2019. szeptember 8.

Családi Mozgásfesztivál
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2019. szeptember 21.

MOCCANJ! Őszi Sportfesztivál - Ferencváros

2019. szeptember 28.

#BeActive Night – Budapest, Tüskecsarnok

2019. szeptember 23-28.

Budapest Sporthét
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2019. október 5.
Gyalogos Túranap
Október első szombatján, kellemetlen esős, de nem túl hideg nap fogadta a Világ Gyalogló
Napjának keretében megrendezett Gyalogos Túranapot, melyen a MOCCANJ! Gyalogos
Teljesítménytúra és a FSZK Gyalogos túraversenye zajlott. Budapest egyik természetvédelmi
területén a Felsőrákosi-réteken a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársainak szakmai
segítségével 5 kilométeres távon túrázhattak a legelszántabbak. A versenyben a 4 fős csapatoknak
az állomásokon és a célban is a természetvédelemmel és a túrázással kapcsolatos feladatokat kellett
megoldani.

2019. november 16.
Fővárosi Szabadidő Kupa – Bowling csapatverseny
A 2019. évi Fővárosi Szabadidős Kupa utolsó eseményén a bowling csapatversenyen 38 csapat –
190 versenyzője – versenyzett. Idén is az Ellipszis SC nyerte a versenyt.

2019. november 17.
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2019. november 22-24.
Sportegyesületi vezetők tanácskozása
2019. november 22-én ismét Velencén jöttek össze a budapesti sportegyesületi vezetők, hogy a
háromnapos tanácskozás keretében cserélhessenek tapasztalatokat.
A pénteki program immár hagyományosan az elsősegély nyújtási ismeretek oktatás, felelevenítése
volt, majd a vacsora után az estét egy szellemi vetélkedő zárta.
A második napon a tanácskozás előtt folytatódott az egészségügyi szűrőprogram sorozat, melyben a
résztvevők, testzsír, vércukor, vérnyomásmérésen vehettek részt. A tanácskozás keretében pedig az
ATTE képviselője mutatta be a szervezet múltját és ismertette a jövőre vonatkozó terveiket. Potos
Ilona a NEA pályázatokról tartott tájékoztatót, melyben a 2019-ben bekövetkezett változások
hatásait, eredményeit és azoknak a 2020-as pályázati szezonra vonatkozó kihatásait ismertette.
Délután a sporté volt a főszerep, lehetőség volt asztaliteniszezésre, biliárdozásra és lehetett
csocsózni is, de a hagyományos zumba és flexit tornán részt venni. Azonban a kellemes, napos
időben sokan tettek sétát a tóparton és volt, aki kerékpárra is pattant. Az este ismét a közös
programé volt, együtt bingózott a csapat.
A záró napon a Fővárosi Szabadidő Kupa 2019. évi díjkiosztója után a 2020. évi eseménynaptár
ismertetése zárta a programot.
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