
Támogatókat,

szponzorokat keresek,

cégek, magánszemélyek és

vállalkozók személyében!

A nevem Kanyó Zsolt, 2004 október 31.-én, egy szerencsétlen autóbalesetben eltörött a gerincem, és kerekesszékbe
kerültem. Másfélév kellett míg megtaláltam a lelkibékémet és elfogadtam sorsomat. A tornázásban és súlyzózásba
vezettem le a bennem felgyülemlô feszültséget, ami félév után már megmutatkozott a felsôtestemen és az erônlé-
temben is. Egy sorstársam tanácsára, mivel hazánkban nincs dobó paraatléta, megkerestem a Magyar Paralimpiai
Bizottságot és kértem ôket, segítsenek edzôt és egyesületet találni nekem és terveimnek.

2006 augusztus 26-án Vácon találkoztam Szikora Gyula edzôvel és a
Reménység SE versenyzôje lettem. Ezen a napon rendezték a Németh Mik-
lós-emléktornát, amin életemben elôször foghattam a kezembe gerelyt.
Olyan jól sikerült a bemutatkozásom, hogy 14,55 méteres dobással meg-
nyertem a versenyt, és új mozgássérült-csúcsot állítottam fel.
Ez akkora lökést, motivációt adott, hogy kezdtem komolyan venni a do-
bást, a sportot. Ezután már edzésterv szerint készültem a versenyekre, és
saját edzôpályát készítettem magamnak a házunk elôtt Taron, ahol, ha az
idô engedte a családommal és barátaimmal készültem a versenyekre.
További két dobószámot is felvettem a diszkoszvetést és a súlylökést.

Jó egy év alatt három szakágban 7 aranyérmet szereztem, a világranglista
9. helyén állok gerelydobásban, és tavaly év végére hivatalosan is a magyar
paralimpiai válogatott keret tagja lettem, és hosszú évek óta az elsô olyan
nógrádi születésû sportoló, aki újra képviselheti megyénket olimpián.

Elkészült az új dobószékem, most már technikailag hasonló eséllyel indul-
hatok a nemzetközi versenyeken, de sajnos még mindig van lemaradásom,
ami az edzôtáborokat és táplálékkiegészítôket és vitaminok használatát
jelenti. Havi szinten 30 ezer forintba kerülnének azok a készítmények,
melyek bevizsgáltak és engedélyezettek a sportolóknak. Köszönöm a segítséget az eddigi támogatóimnak és a
jövôben is számítok adományaikra, és keresnék további szponzorokat, hogy ezen a téren is hasonló eséllyel tudjak
minden versenyre felkészülni, és vágyaim szerint aztán meg is nyerni, vagy a dobogóra felgurulni.
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