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2022. évi események 
2022. január 29. MOCCANJ Újpest! Téli Sportfesztivál 

Remek napos időben zajlott a MOCCANJ Újpest! Téli Sportfesztiválunk. Az eseményen közel 800 résztvevő 
korcsolyázott és teljesítette az ügyességi feladatokat. Azon teljesítők között, akik a próbalapot bedobták a 
gyűjtőládában 11 és 13 órakor 10 értékes ajándékcsomagot sorsoltunk ki. 

       
2022. február 13. FSZK – Teke csapatverseny 

A Fővárosi Szabadidő Kupa 2022. évi versenysorozata a teke csapatversennyel kezdődött. A versenyre 20 
tagszervezetünk 32 csapat és a Főpolgármesteri Hivatal Sport Osztályának csapata nevezett, azonban két csapat 
a COVID érintettség miatt nem tudott gurítani. 

   
2022. április 23. Tavaszi Sportparti – Újpest  Tavaszi Sportmámor 

Az eseményt megelőző este hatalmas eső és a napközbeni változó időjárás kissé kedvét szegte a résztvevőknek 
és a tervezett és várt résztvevői létszámnál valamivel kevesebben jelentek meg az eseményen. Akik kilátogattak, 
azok számára tartalmas sportolási és szórakozási lehetőséget biztosított a rendezvény. A program keretében 
három különböző népi játékkal lehetett felszabadultan játszani, lehetőség volt a futási sebesség mérésére, dart’s 
sportág kipróbálására és sportállapot felmérésen tájékozódni fittségünkről. 

    

    
2022. április 24. FSZK – Tollaslabda csapatverseny Tavaszi Sportmámor 

A 2022. évi Fővárosi Szabadidős Kupa második eseménye a Tollaslabda csapatverseny az idei évben a Tavaszi 
SPORTMÁMOR eseménysorozat eseménye is volt, melyen 17 csapat versenyzett. Az első csapatok 
versenyében a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub, míg a második csapatok versenyében az Angyalföldi 
Természetbarát és Testedző Egyesület csapat végzett az élen 
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2022. május 3. Beszámoló közgyűlés 

22 tagszervezet közül 16 képviseltette magát az éves rendes közgyűlésünkön. A kiküldött napirendi pontok 
szerinti beszámolókat és a 2022. évi terveket a közgyűlés elfogadta. Az esemény zárásaként átadásra kerültek a 
Fővárosi Szabadidős Kupa 2020-2021. évi eseményeinek és az összetett eredmény kupái. 

   
2022. május 7. MOCCANJ Újpest! Tavaszi Sportfesztivál Tavaszi Sportmámor 

A Tavaszi Sportmámor sorozat keretében a MOCCANJ! Tavaszi Sportfesztivál tavaszi eseményének Újpest 
adott otthont. A Halassy Olivér Uszoda előtti téren nem csak az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál 
résztvevőinek volt lehetősége a különféle sportolási lehetőséghez csatlakozni. A népi játékok a dart's, az e-
sportból a számítógépes kerékpárverseny és a szellemi sportok, a kerékpáros ügyességi pálya és a célba lövés 
mellett flexibilitási és fittségi felmérésekkel és ergométeres gépek várták a vállalkozó kedvűeket. 

   

   

    
2022. június 8. Szépkorúak Sportfesztiválja 

Két év kihagyás után ismét volt szépkorúak fesztiválja a MASPORT szervezésében.  
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2022. március – június  Lépten-nyomon!  NOWA Program 
Az MASPORT a nordic walking sportág népszerűsítését folytatva idén is elindította a Léptem nyomon NOWA 
Programját, melyben a Budapesti Szabadidősport Szövetség 3 oktatója, 30 alkalommal közel 600 résztvevővel 
ingyenes lehetőséget a lakosság számára a nordic walking sportággal való ismerkedésre és a rendszeres 
mozgásra. 

     
2022. június – október Aktív Budapest – nordic walking 

A Fővárosi Önkormányzat nyári sportprogramjához csatlakozva két oktatónk összesen 10 alkalommal várta a 
résztvevőket a Margitszigeti Atlétikai Centrumban a nordic walking sportág megismerésére. 

     

     
2022. szeptember 24. MOCCANJ! Őszi Sportfesztivál a BeActive Budapesten 

Az idei évben a fővárosi nagy sportfesztivál keretein belül 16 sportállomással vártuk a sportolni vágyókat a 
Margitszigetre. A szellemi sportok és sportállapot felmérések mellett az egészségügyi felmérő, szűrő és életmód 
tanácsadó programunk egészítette ki a jóga, nordic walking, kerékpáros, futó, golyósport, falmászó, célba lövő, 
teke, dart’s és a népijátékokat. 
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2022. szeptember 23-30. Európai Sporthét 
Az idei Európai Sporthét keretében a három napos Angyalföldi Sportfesztivál mellett két alkalommal a 
Margitszigetre Szépkorúak Nordic Walking túrájára vártuk a résztvevőket.  
A XI. kerületben Újbudán pedig egész héten zajlott az Újbuda liga. 

     

     
2022. október 2. Gyalogos Túranap 

A Világ Gyalogló (hó)Napjának keretében rendeztük az Újpesten a Farkas-erdőben a Fővárosi Szabadidős Kupa  
- Gyalogos túraversenyét, melyre 13 tagszerveztünk 20 csapata jelentkezett. A csapatoknak az 5 kilométeres 
távon 5 ellenőrző állomáson feladatokat kellet megoldani, melyek a hazai megyék, könnyűzene, állatok, 
sportágak és a természetjárás témaköröket ölelték fel. A feladat megoldáson kívül feladat volt 3 helyen a helyi 
jellegzetességekről információt adó tábla felkeresése és arról információ felírása az itiner lapra. 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny keretében ugyan azt a távot kellet teljesíteni a közel 200 indulónak, azonban 
számukra nem volt kötelező a tesztlap kitöltés. 

     

     
2022. október Világ Gyalogló (hó)Napja 

A központi szövetségi esemény mellett tagszervezetink három budapesti – Margitsziget, Mátyásföldi repülő tér 
–  és egy Mátrai eseménnyel várták a túrázókat.  
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2022. november 13. Fővárosi Szabadidő Kupa - BOWLING CSAPATVERSENY 

Az idei évben az ATTE Bowling Centrumban 17 tagszervezetünk 29 csapata – 145 versenyzője – játszott a 
Fővárosi Szabadidő Kupa 2022. utolsó eseményén.  

     

     
 

2022. november 26. Évzáró és Díjkiosztó 
Dr. Bősz Anett Humán Területekért Felelős Főpolgármester-helyettes részvételével zártuk az évet. A köszöntők 
után Fővárosi Szabadidő Kupa eseményeinek és az összetett eredmény alapján kerültek átadásra a kupák. Az 
eseményt egy jó hangulatú bingóval zártuk.  

     
 

 

 


