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A tavalyi volt az első versenyéva-
dod. Milyen versenyeken indultál?  

Tavasszal egyetlenegy versenyem 
volt, az INBA. Előtte 3 hónappal 
műtöttek és ez volt a legkésőbbi 
verseny, amire fel tudtam készül-
ni, hogy legalább tapasztalatot 
szerezzek az őszi versenyekhez. 
Próbáltam naturális vonalon verse-
nyezni, ezért az INBA-n indultam 
újra, ahol 2. helyet szereztem a ka-
tegóriámban, illetve a Kriko Kupán, 
Vladár Tamás biztatására, aki jelez-
te, hogy hasonló lányokat keresnek 
és ott meg is találtam a kategóriám. 
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Milyen sport előéleted van? 

Edzőtermi életem előtt futottam 
napi rendszerességgel, valamint 
TRX és HIIT edzést végeztem ott-
hon.  

Hogyan jut el egy 21 éves lány arra 
az elhatározásra, hogy fi tnesz ver-
senyző szeretne lenni? 

Mindig is szerettem jó formában 
lenni. Az edzőterem előtt is jó fi ziku-
mot tartottam. Majd találkoztam a 
párommal, aki érdekelt volt ebben a 
sportágban és ő motivált, hogy pró-
báljam meg. Edzettem, versenyekre 
jártam, tetszett a csillogás, a spor-
tos forma bemutatási lehetősége. 
Többen is támogattak, bátorítottak, 
hogy vágjak bele.

A Kriko Kupán a Tehetségkutató 
Model Physique kategóriában ara-
nyat, a Junior Model Physique ka-
tegóriákban ezüstöt nyertél. Több 
kategóriában is színpadra léptél. 
Ez nem viselt meg nagyon? 

Nagyon élveztem, mert hatalmas 
adrenalin van bennem a verseny 
előtti naptól. Pörgök, élvezek a szín-
padon lenni és ez igazán a Krikóra 
érett be bennem. Ráadásul ott érté-
kelték az edzett, izmos formát és a 
pózolás is jobban állt nekem. 

Milyen élmény számodra a verseny-
nyel járó valamennyi körülmény? 

Minden résznek meg van a varázsa 
a felkészülés során is. Az utolsó pár 
nap már élmény számomra. Meg-

mutatod, hogy mit sikerült kihozni a 
testedből az edzések során. Pörget, 
hogy milyenek a versenyzők, a ver-
seny hangulata. Nagyon sok lány-
nyal beszélgettem, családi, baráti 
hangulatban teltek az órák. Ráadá-
sul jól szervezett, gördülékeny volt 
minden. Folyamatosan informáltak, 
hogy ki, mikor kerül sorra. Egyedül 
az abszolút bajnoki forduló jött szá-
momra váratlanul, amikor kerestek. 
Nem tudtam, hogy a tehetségkutató 
kategória győzteseként is indulha-
tok. 

Első évadosként mi okozta a leg-
nagyobb nehézséget a felkészülé-
sedben és mi volt a legjobb érzés?

A legnagyobb nehézséget az je-
lentette, hogy amikor kezdtem a 
felkészülést, nem volt a legjobb a 
formám a műtét után. Aztán ahogy 
kezdett látszani az eredmény, az 
már motivált. A legjobb érzést a po-
zitív csalódás adta. Kishitű vagyok 
magammal szemben és nagyszerű 
volt ilyen jó helyezéseket elérni. 
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Az edződ Németh Bálint. Vele ho-
gyan ismerkedtetek meg? 

Abban az edzőteremben edzettem, 
ahol ő is edző volt, illetve a párom 
gyerekkori barátja, Csák Isti Bálint 
egyik jó ismerőse. Ő mondta, hogy 

Bálint ideális lenne számomra 
a felkészüléshez. Nagyon 

jó edzőnek tartom. Bár-
mit elmagyarázott, mit 

miért kell csinálnom, a 
testtartástól kezdve 
az izomcsoport fej-
lesztésekig. Ahhoz 
képest, hogy fi atal, 
nagyon felkészült 
és motiváló. Együtt 
zsonglőrködtünk a 
verseny időpontok-
kal is, hogy melye-
ken induljak, hol van 
esélyem jó helyezé-
seket elérni.   

Versenyzőként mik 
az eljövendő ter-

veid? Milyen címek 
megszerzése a vá-

gyad? 

A Kriko Kupán ismét elindulok 
a hazai versenyek közül. Nyilván 
motiválna, ha indulhatnék világbaj-
nokságon is. Tanulok a versenyeken 
elért eredményekből, ha javítanom 
kell magamon, abból is. Referenciát 
szeretnék a jövőbeli edzősködés-
hez. 

Csak felkészítőként dolgoznál 
vagy a sportdiplomácia is érde-
kel? 

Mindenképpen maradnék az edző-
sködésnél. A versenyre felkészítés 
is vágyam, erre szeretnék speciali-
zálódni. Tovább már nem mennék. 
A bíráskodás nagyon megterhelő 
feladat szerintem és nem tudnék 
elvonatkoztatni attól, hogy tudom, 
minden versenyző mennyit dolgo-
zik a színpadi formáért. 

Mit gondolsz, meddig lesz része 
életednek a versenyzés? 

Előre láthatólag több évig tervezem. 
Amíg minden célt el nem érek vele. 
Szeretnék amatőr világbajnoki cí-
met és végül talán egy profi  kártyát. 

A tanulás mellett hogyan fér el a 
versenyzés is az életedben?  

Apukám is katona és nagyon büszke 
voltam rá, szép hivatásnak tartom. 
Érdekel a légi irányítás. Úgy gondol-
tam, hogy megpróbálom ezt a sza-
kot, ami éppen akkor indult újra és 
nagyon élvezem. Most a tanulmá-
nyaim mellett teljesen a versenyzés-
re fektetem a hangsúlyt. A későbbi-
ekben másodállásban edzősködni 
szeretnék. Ezek jól össze fognak fér-
ni. Jelenleg nehéz ügy összeegyez-
tetni mindent, ugyanis reggel 5-től 
délután 4-ig szigorú napi rutinunk 
van. Jövőben változik az időbeosz-
tásom lesz, ami könnyebbé teszi az 
edzéseket és az edzősködést. 

A családod támogatja a verseny-
zéssel kapcsolatos életformád? 

Apukám jobban megérti. Édes-
anyám tipikus anyuka, aki szerint 
keveset eszek, pláne a diéta alatt. 
De mindketten büszkék rám és hát 
tipikus szülőkként aggódnak értem. 
Eddig sajnos csak anyukám tudott 
eljönni az első versenyemet meg-
nézni, ugyanis mind a hivatásuk, 
mind a távolság a lakhelyük és a 
versenyhelyszínek között nem tették 
ezt lehetővé. De interneten minden 
verseny után rögtön beszámoltam 
nekik a helyezésekről és élmények-
ről.   

Hogy fér össze a versenyzés és a 
párkapcsolat? 

Könnyen megoldható, mert a pá-
rom hobbija is az edzés. Együtt 
edzünk és húzzuk egymást. Jön a 
versenyekre velem, ő a legnagyobb 
támogatóm.
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