
A  Mozdulj! Közhasznú Egyesület és a Budapest 
Sportiroda (BSI) adománygyűjtő akciót szervez, 
melynek támogatottja Kanyó Zsolt paraatléta, 
gerelyhajító, kategóriájában világranglista 4. 
helyezett sportoló.

Kanyó Zsolt vagyok, 1977-ben születettem Pásztón. 
Feleségemmel és kislányommal Taron éltem és ácsként 
dolgoztam. 2004-ben egy autóbalesetben eltörött a 
gerincem és kerekesszékbe kényszerültem. Másfél év 
depresszió után egy sorstársam tanácsára kezdtem el 
súlyzózni ágyon ülve, hogy erősítsem a felsőtestemet. 
2006-ban a váci Reménység SE első kerekes székes 
dobóatlétája lettem. Augusztus 26-án a Német Mikós 
gerelyhajító versenyen megszereztem első aranyérmemet, 
új mozgássérült csúccsal. Eddig három atlétikai számban, 
gerelyhajításban, súlylökésben, diszkoszvetésben tizennégy országos bajnoki címet szereztem.

2007-ben az első nemzetközi versenyemen a csehországi Olomucben, egyéni csúcsokkal a közép 
mezőnyben végeztem.

2008-ban már a világranglista tízedik helyét foglaltam el gerelyhajításban, és készültem a pekingi 
paralimpiára, ahová nem sikerült kijutnom, de az élet kárpótolt a csalódásért. Még ebben 
az évben a Német Miklós gerelyhajító versenyen felajánlottam új, speciális dobószékemet 
versenyzésre a többi versenyzőnek, a jobb eredmény elérése érdekében. Ezt a gesztust a Magyar 
Olimpiai Bizottság Fair Play bizottsága egy oklevéllel jutalmazta. 

2010-ben az atlétika bál keretein belül először vehettem át az év paraatlétája elismerést. 
A világranglista előkelő negyedik helyére kerültem, ami lehetővé tette, hogy részt vegyek 
az új-zélandi világbajnokságon. Jelenleg készülök a londoni paralimpia kvalifikációjának a 
megszerzésére.

Zsolt nagy álma, hogy kijuthasson a londoni paralimpiára. Ehhez azonban 
nem elég a világranglista 4. hely kategóriájában, a kitartó edzésmunka, 
a kvalifikáció megszerzéséhez anyagi támogatásra is szüksége lenne. 
Napjainkban a parasportolók helyzete is nagyon kemény, még akkor is, 
ha válogatott szinten sportolnak, mert kevés támogatóval rendelkeznek.

FOgJuNk öSSzE éS SEgíTSüNk
Egy NAgySzERű álOM MEgvAlóSíTáSáBAN!
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Adományát a 27. Telekom vivicittá városvédő Futáson a Mozdulj! Közhasznú 
Egyesület standján kihelyezett adománygyűjtő ládába helyezheti, vagy 
a következő számlaszámra utalhatja, hogy Kanyó Zsolt képviselhesse 

Magyarországot a 2012-es londoni paralimpián:

11600006-00000000-26011062 (Erste Bank)
Közlemény: Olimpia 2012

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület nyilvántartási száma: TE6202

A bírósági végzés száma: 14.Pk.60.230/2011/4

Elérhetőségeink: mozdulj@hotmail.com 

Telefonszámunk: 06/30-9362-798, 06/20-359-6259

Egyesületünkről bővebb információ: mozduljegyesulet.blog.hu

 

„Aki másokon segít az önmagán segít. Csak közösen vagyunk képesek megtanulni, hogy nem 

az az erős aki másoktól elvesz, hanem az aki másoknak ad, ha mást nem legalább esélyt.”

MOzdulJuNk EgyüTT, EgyMáSéRT!

A BSI 2008 óta rendszeresen áll rendezvényein szervezőként és támogatóként 

jótékony célok mellé, így adva teret a sokszor csak szunnyadó adakozó szándéknak. 

Most a 27. Telekom vivicittá városvédő Futás résztvevőjeként arra kérünk Téged, hogy 

lehetőségeidhez mérten segíts kanyó zsolt sporttársunknak álmai megvalósításában. 

Mi hiszünk az összefogás erejében.
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