
Szeptember 25-én, szombaton
rendezik meg a káposztásmegyeri
Karinthy Frigyes Mûvelõdési Köz-
pontban (Hajló u. 2-8.) az idei
egészség- és sportnapot, ahol a
rendezõk változatos programmal
várják az érdeklõdõket délelõtt 10
órától délután 17 óráig. 

Nagy István alpolgármester la-
punk érdeklõdésére elmondta: na-
gyon fontosnak tartja, hogy az
egészség- és sportnap immár hagyo-
mánnyá vált a városrészben. Egy-
aránt szerepe van az egészséges élet-
módra nevelésben, de segít az egész-
ségmegõrzésben is. Azok számára is
lehetõség, akik napi elfoglaltságuk
miatt esetleg hét közben nem tud-
nak „bevállalni” valamilyen kontroll-
vizsgálatot. Az elõzõ évek sikereire
utalva Nagy István bízik abban, hogy
szeptember 25-én is sokan élnek

majd az ingyenes szûrési és tanács-
adási lehetõségekkel, és keresik fel az
önkormányzat, egészségügyi intéz-
ményei, valamint – köszönet a sok-
éves együttmûködésért – a Preven-
ció Kft. és a Richter Gedeon Nyrt.
összefogásával megvalósuló rendez-
vényt. Ugyancsak köszönet illeti a
„Gyermekkor” Alapítványt, amely

számottevõ mértékû C-vitamin ado-
mányozásával támogatta az újpesti
és káposztásmegyeri gyermekeket. El-
ismerés illet minden részvevõt a Ká-
rolyi Sándor Kórháztól a családsegítõ
szolgálaton át az elõbb említett, nem
újpesti cégekig és alapítványokig,
amelyek több éve segítik önzetlenül
ezt az egészségmegõrzést szolgáló
programot. 

Hollósi Antal, a Károlyi Sándor Kór-
ház orvos-igazgatója mind gyakorló
orvosként, mind az önkormányzat
népjóléti bizottságának elnökeként
fontosnak tartja a káposztásmegyeri-
hez hasonló rendezvényeket. Ezt erõ-
sítik tíz-tizenkét éves tapasztalatai.
Az egészségügyben kiemelt fontossá-
gú a megelõzés, amelyben a kezdõ lé-
pés a szûrõvizsgálat.

– Az igazat megvallva, ennek fi-
nanszírozása az elmúlt esztendõk-

ben hagyott maga után kívánniva-
lót, nem is keveset – fogalmazott
kerületünk parlamenti képviselõje.
– Ez a tény is fokozza a sporttal és
kultúrával összekötött, amilyen a
káposztásmegyeri egészség- és
sportnap is, rendezvények jelentõ-
ségét. – Hollósi Antal hozzáfûzte,
a gyógyító munkában is felbecsül-
hetetlen értéke van a lakosság
visszajelzésének, és sokat is segít,
hiszen például az egészségnapi
vércukorszûréseken 5-10 százalék-
nyi részvevõrõl derül ki, hogy cu-
korbeteg. Márpedig egyáltalán
nem mindegy, hogy a betegsége-
ket milyen szakaszukban fedezzük
fel. Az orvos-igazgató határozott
véleménye, hogy nemcsak beszélni
kell a betegségek megelõzésrõl, az
emberek egészségesebbé tételérõl,
hanem cselekedni kell ennek érde-
kében.

– Bizakodásra ad okot, hogy az Or-
bán-kormány stratégiai kérdésként
kezeli az egészségügyet, és az oktatás-
sal, kultúrával, szociális ellátással és
sporttal összekapcsolva közös tárca,
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
felelõs a területért. 
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Egészségnap Káposztásmegyeren
– Futó- és kerékpárosfesztivállal
Újpest Önkormányzata és a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat szep-
tember 25-én rendezi meg az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivált, amelyet a hagyo-
mányoknak megfelelõen egészségnap tesz teljessé. 
A fesztiválra még várják az elõzetes nevezéseket (versenyszámonként 500 Ft/fõ) a Polgármesteri Hivatal sport-
irodájában (Tel.: 231-3176), nevezni a helyszínen is lehet, akkor már 1000 Ft/fõ a befizetendõ összeg. Szeptem-
ber 25-én a rajt és a cél helye: a Farkaserdõ utcában a Babits Mihály Gimnázium melletti terület. A rajt idõpont-
ja: mini futás 9 órakor, maxi futás 10 óra 15-kor, kerékpározás: 11 óra 15-kor. Az útvonalról, a fõdíjról szeptem-
ber 10-i lapunkban írtunk részletesen és közreadtuk a részletes versenykiírást is. (Errõl a www.ujpest.hu-n is ol-
vashat.)
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