
Név:  Horváth István (Pisti)
Sportág:  Testépítés
Foglalkozás:  Személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon:  minden, ami magyaros: gulyásleves, 
 rántott hús                                                                                                                                         
diétás:  csirke és marha                  

Kedvenc testrész:  most éppen a felhozott farizom
Kedvenc gyakorlat:  alapgyakorlatok: guggolás, felhúzás,
 fekvenyomás 
 (szabadsúlyokkal dolgozok) 
Kedvenc sportoló:  Flex Wheeler, Kevin Levrone
Hobby:  régebben horgászat, 
 de évek óta nem jutok oda

NÉVJEGY

Hogyan csöppentél bele a testépítő 
világba?

Egészen gyerekkoromban, 9-10 éve-
sen kísértem el először az unokabátyá-
mat edzőterembe. Az első pillanattól 
magával ragadott a terem és benne a 
vasak hangulata. 21 év után is szinte 
szerelem, amit az edzőtermek iránt ér-
zek. Persze mondhatnám, hogy rám is 
hatottak az Arnoldos fi lmek, de azok 
közelébe sem érnek a terem iránti ra-
jongásnak. 

Név:  Horváth István (Pisti)
Sportág:  Testépítés
Foglalkozás:  Személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon:  minden, ami magyaros: gulyásleves, 
 rántott hús                                                                                                                                         
diétás:  csirke és marha                  

Kedvenc testrész:  most éppen a felhozott farizom
Kedvenc gyakorlat:  alapgyakorlatok: guggolás, felhúzás,
 fekvenyomás 
 (szabadsúlyokkal dolgozok) 
Kedvenc sportoló:  Flex Wheeler, Kevin Levrone
Hobby:  régebben horgászat, 
 de évek óta nem jutok oda

NÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGY

Hogyan csöppentél bele a testépítő 
világba?

Egészen gyerekkoromban, 9-10 éve-
sen kísértem el először az unokabátyá-
mat edzőterembe. Az első pillanattól 
magával ragadott a terem és benne a 
vasak hangulata. 21 év után is szinte 
szerelem, amit az edzőtermek iránt ér-
zek. Persze mondhatnám, hogy rám is 
hatottak az Arnoldos fi lmek, de azok 
közelébe sem érnek a terem iránti ra-
jongásnak. 



Melyek voltak az első és számodra 
meghatározó versenyek? 

Gyerekkorom óta járok edzőterem-
be és korábban is diétáztam már 
az edzések mellett, úgyhogy gon-
doltam bepróbálkozok… Életem 
első versenye a 2014-es Superbody 
volt, ahol újoncként 6. lettem, még-
hozzá nem gyenge mezőnyben. Ez 
adta meg az első löketet a későbbi 
versenyekhez. Majd kimaradt egy 
év. 2016-ban tavasszal az INBA 
versenyén 3. lettem a kategóriám-
ban, akkor Lénárd Lajos volt ver-
senytársam. Az elért eredményem 
sikerén felbuzdulva nyáron is tar-
tottam a formát, hogy ősszel újra 
indulhassak versenyeken. Akkor az 
első a Bodysport volt, amelyen Te-
hetségkutató kategóriában indul-
tam másik 17 versenyzővel együtt. 
Ott 7. helyezett lettem, ami megtört 
ugyan, de ilyen a testépítés… Majd 
4 hét múlva „csakazértis” érzéssel 
bekészültem a Krikora. 6-7 kilót le-
faragtam és megnyertem a Tehet-
ségkutató -85 kg kategóriát, vala-
mint a senior Testépítő -80 kg-ot. Ez 
adott egy hatalmas löketet. A kö-
vetkező évben, 2017. január végén 
kezdtem a diétát, majd februárban 

megkerestem Kristó Endrét és 
onnantól jöttek a jobb eredmények. 
Tavasszal már Kormos Zolival és 
Berek Gabival álltam egy színpadon 
és mellettük 3. lettem. A Bodyspor-
ton szerettem volna jobb helyezést 
elérni, hát odatettem magam és 
megnyertem a Tehetségkutató Tes-
tépítést és mivel ott volt Tehetség-
kutató Abszolút Bajnoki forduló, 
azt is. Győztem a Testépítés -172 
cm  kategóriában és az esti Abszo-
lút bajnoki mezőnyben is. Majd jött 
a WBPF Blade Sport és a kategó-
ria-, valamint az Abszolút győze-
lem, illetve különdíjként a Kormány 
Misi Emlékkupa. Elindultam az IBFF 
EB-n, amelyen 2. helyet szereztem, 
Abszolút Bajnok lettem a Herku-
les Kupán, indultam a Fitparádén, 
ott ezüstérmesként végeztem és 
a Bodysporton, amelyet kategória 
győzelemmel zártam. Legemlékeze-
tesebb versenyeim a tavalyi Fitpará-
dé, amelyen kategória- és Abszolút 
bajnok is lettem, az azt követő Kriko 
Kupa 8.0, ahol 3 év után szintén ka-
tegória- és Abszolút bajnoki címet 
szereztem, valamint az IBFA világ-
bajnoki cím Olaszországban.  

:  Gandi
:  Dunavölgyi Media Team, Csukás Zsolt
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Tavaly nagyot durrant a neved az 
amatőr bodys berkekben. Mi hozta 
meg az áttörést? 

Nagyon jól sikerült a felkészítés 
Kristó Endrével. 2014-ben nála volt 
Kánya Roli, akivel beszélgettem a 
Kriko kupa alatt. Ő akkor a Kriko 
Team tagja volt. Tetszett, amit róla, 
mint felkészítőről hallottam és az, 
hogy jó versenyzőket nevelt. 2017-
ben meg is kerestem. Ő látott ben-
nem potenciált akkor is, amikor én 
sem hittem magamban. Folyamato-
san fejlődtem versenyről-versenyre. 
Táplálkozásban, formában, tényleg 
mindenben jól összerakott. Beérett 
a 3 évi közös munka gyümölcse. 

Milyen edzéstervet követtél a fejlő-
désed érdekében? 

Az edzéseim során nincsenek ala-
csony ismétlések. A sok nagy sú-
lyos alapgyakorlat, intenzív edzések 
híve vagyok, de variálok is. 15-20 is-
métlésekkel dolgozok egy izomcso-
porttal, 1 órában lepörgetve. Aerob 
edzéseket akkor is végzek heti há-
romszor, ha off szezon van, ver-
senyfelkészülésben napi 1,5 órát. 

Hogy élted meg testépítőként és 
személyi edzőként, hogy a tavaszi 
szezon felkészülését és a minden-
napi edzéseket lehetetlenné tette a 
koronavírus járvány? 

Versenyzőként számomra könnyebb 
volt, idén nem terveztem tavasszal 
versenyeket. A munkám kapcsán ki-
csit nehezen, a tartalékokhoz nyúlva 
vészeltem át 4-5 hétig, amíg bezárt 
a terem a lakhelyemen és nem tart-
hattam edzéseket, csak Orosházára 
utazva tudtam edzeni. 

A családod hogyan viseli a ver-
senyfelkészülésekkel járó idősza-
kot? 

Nagyon jól tolerálják. A párom ké-
szíti a kaját számomra. A gyerekek 
is mindenben mellettem vannak. 
Tavaly a kislányom volt velem a ver-
senyeken, remélem a jövőben mind-
annyian velem lesznek majd.  

Az ősszel kapcsolatosan milyen 
terveid vannak? 

Szeretnék tömegben pár kilóval na-
gyobb lenni. Idehaza a Kriko Kupa 
9.0-án mindenképp tervezek elin-
dulni, emellett pár versenyen külföl-
dön is. Meglátjuk, hogyan alakul az 
ősz. 

El tud képzelni, hogy a vasak köze-
lébe se menj többé? 

Ááá.. Nem, nem… Ez az életem. 
Amíg tudom, csinálom. Ugyanúgy 
ég a tűz bennem, mint 20 éve. Pláne 
egy lábedzéskor. 

Van-e példaképed a testépítők kö-
zött? 

A hazai versenyző közül felnézek 
Lantos Johnnyra és Tozóra. Szá-
momra ők emberként és sportoló-
ként is példaértékűek. 

Milyen embernek és milyen ver-
senyzőnek tartod magad? 

Imádok versenyezni, a közeget, a 
pihenést a backstage-ben. Szó sze-
rint barátságok köttetnek, például 
Bóni Balázzsal, Szabó Tomival. A 
fanatikusok között meg van a közös 
hang. Amúgy normális átlagember 
vagyok, csak a testépítés az életem. 
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