
 

 

 

 

 

 

 

Ismét szoríthatunk a magyarokért a vasárnap kezdődő DiaEuro-

bajnokságon 

 

A cukorbetegség ellen rúgják a bőrt Kolozsváron 

 

Negyedik alkalommal rendezik meg a cukorbetegek futsal Európa-bajnokságát. A DiaEuro 

idei mérkőzéseinek a tavalyi győztes, Románia biztosít helyszínt Kolozsváron. A vasárnap 

kezdődő és július 26-ig tartó különleges sporteseményen 16 ország csapatának cukorbeteg 

játékosai hívják fel a figyelmet a betegség rohamos terjedésére. A magyar csapat 

felkészüléséhez a Sanofi és a 77 Elektronika Kft. nyújt biztos hátteret, Simicskó István 

sportért felelős államtitkár pedig nagykövetként áll mellettük. 

 

A Nemzetközi Diabetes Szövetség adatai szerint Magyarországon megközelítőleg 1,5 millió, 

Európában pedig 56 millió ember érintett valamilyen formában a cukorbetegségben. A diabetes 

nagyarányú terjedése miatt a folyamatos tájékoztatás és az egészséges életmódra való nevelés 

világszerte kulcsfontosságú feladat. A 2012-ben indult DiaEuro célja, hogy felhívja a figyelmet: 

megfelelő terápiával, gyakori vércukorméréssel és aktív testmozgással cukorbetegen is lehet 

teljes életet élni. 

 

A magyar cukorbetegek 2013-ban arany-, tavaly pedig ezüstérmet szerző futsal-válogatottja 

indulását a 77 Elektronika Kft. és a Sanofi támogatja. A szövetségi kapitány Hevesi Tamás edző 

és popénekes, aki maga is cukorbeteg. A csapat nagykövete pedig az idei bajnokságtól Simicskó 

István sportért felelős államtitkár lett. 

 

Bízunk benne, hogy egy ezüstös év után a magyar válogatott ismét a dobogó legfelső fokára 

állhat fel. Ugyanakkor ezen a versenyen különösen igaz, hogy minden résztvevő győztesnek 

tekinthető, hiszen a verseny az indulók pozitív életszemléletét, sportszeretetét erősíti és 

maradandó közösségi élményt nyújt. Ezért állunk kezdettől fogva a DiaEuro mellett – mondta el 

Zettwitz Sándor, a csapatot támogató, valódi magyar fejlesztésű Dcont® vércukormérő 

készülékeket gyártó és forgalmazó 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

A Sanofi gyógyszervállalat elkötelezett a cukorbetegek életminőségének javítása mellett – mondta 

Fülöp Rita, a Sanofi Diabétesz Üzletágának vezetője. Hozzátette: Az egyik legnagyobb 

inzulingyártóként hisszük, hogy megfelelő kezeléssel, helyes táplálkozással és testmozgással a 

cukorbetegek is teljes értékű életet élhetnek. A DiaEuro azt üzeni, amit mi is vallunk, hogy a 

cukorbetegek megfelelő kezelés mellett aktív és sikeres tagjai maradhatnak közösségüknek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok sora igazolja a mozgás jótékony hatását mind a cukorbetegség kockázatának 

fokozottan kitett, mind pedig a már diabéteszes páciensek esetében. Ezért is reményteljes, hogy 

egyre többen sportolnak hazánkban és egyre több program, sportesemény hívja fel a figyelmet a 

rendszeres mozgás jótékony hatására, örömeire. Néhány éve új értelmet, kereteket kapott a 

gyermekek egészséges életmódra, rendszeres sportolásra nevelése. Remélt jövőnk egy egészséges, 

fizikailag és mentálisan teherbíró társadalom, ahol minél többen és minél többször osztoznak a 

testmozgás és a közösségi sportolás önfejlesztő és közösségformáló örömében – hangsúlyozta 

Simicskó István, sportért felelős államtitkár. 

 

Az eredményeket az EB ideje alatt a www.diaeuro.org honlapon és a rendezvény Facebook-

oldalán: fb.com/DiaEuro követheti minden érdeklődő. 

A www.diabetes.hu oldalon az aznapi mérkőzések eredményeire sikeresen tippelők értékes 

nyereményekkel is gazdagabbak lesznek. 

 

 

További információk: 

 

Szabó Hedvig  

hedvig.szabo@uniomedia.hu 
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