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A Budapesti Szabadidősport Szövetség idei MOCCANJ! Próbasorozatának 
következő állomása a XIX. kerületben Kispesten Gajda Péter Polgármester 
fővédnökségével kerül megrendezésre. 
Az eseményen lehet ismét teljesíteni a MOCCANJ! Próbasorozat állomásait, de 
számos más program is várja a kilátogatókat. Lehetőség lesz időre „falra mászni” és 
futni, tollaslabdázni, számos népi és ügyességi valamint fajátékot kipróbálni, a 
gyermekeket pedig a játéksziget és arcfestők várják. 
Az egészség szigeten állapotfelmérések és ergométeres gépek, slack-line és nordic-
walking közül lehet választani és folytatódik az ingyenes egészségügyi felmérő 
programunk és tanácsadásunk is. 
A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége ismét segít betekinteni a fogyatékkal 
élők sportjába és mindnapjaiba. 
Az idei eseményünk az Európa Sporthét keretében kerül megrendezésre és továbbra 
is minden programunk ingyenes! 
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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 floorbalt. 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.  
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