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Ott a sportág nem áll olyan szinten, mint 
itt Magyarországon. Elméleti szinten sem 
tudnak annyit erről a sportról, ezért az 
akkori felkészítőm a fokozatosság elvé-
ről semmit sem tudva, rögtön kétszeres 
súlyokat pakolt rám, mint amit elbírtam 
volna, így a színpadra lépés előtt 2 héttel 
csúcsosodott ki egy komolyabb sérülésem, 
ami nem csak meggátolt a versenyzésben, 
hanem csaknem 
egy évig kínlódtam 
rehabilitációban 
gyógytornával, 
masszázzsal, nem 
mozoghattam és 
nem edzhettem.

A HBPF vezetőségi tagjainak jelentős 
részéhez hasonlóan magad is versenyző 
voltál korábban. A sport, majd kifejezet-
ten a fitnesz hogyan lett az életed része? 

Kiskoromban már anyukám is aktív életet 
élt elfoglalt háziasszonyként, napi szinten 
tornázott otthon. Nekem is, mint minden 
lánynak, az anyukája volt a példaképe, én 
is csatlakoztam hozzá. Nekem még igazi 
gyerekkorom volt Erdélyben, ahol fára és 
kerítésekre mászhattam, focizhattam, 
fogócskázhattam, bújócskázhattam. A 
szüleimmel sokat kirándultunk, apukám-
mal gombát szedtünk. Mindezek után 
beülni az iskolapadba nagyon nehéz volt 
számomra. Habár elég korán eldöntöttem, 

hogy az életem a sportvonalon képzelem 
el, a szüleim ehhez jó ideig nem adták a 
hozzájárulásukat. Amikor az egyetem 
szóba kerül, akkor az asztalra csaptam és 
azt mondtam, hogy vagy a sport egyetem 
vagy semmi, így kénytelenek voltak oda 
engedni, ahol fő szakágként a testépítést 
és fitneszt választottam. Itt kezdődött el 
az edzői munka iránti szeretet. Könnyen 
rá tudtam hangolódni az emberekre és 
segíteni őket a céljaik elérésében.

A fitnesz hogyan vált versenysporttá 
az életedben és ebben kik és hogyan 
nyújtottak számodra segítséget? 

Főként az edzői karrier állt közel hoz-
zám. 5 évet jártam a Sport és Testnevelési 
Egyetemre, ahol mesteri szakon végez-
tem. A napi edzéseken kívül más sikerél-
mény nem adódott akkoriban számomra, 
ezért is fogalmazódott meg bennem a 
gondolat, hogy felkészüljek egy versenyre 
is. 2016-ban akkor még Romániában 
egy helyi testépítő segítségét kértem a 
versenyfelkészítésben. 



1 év kihagyás után még elszántabban 
vetettem bele magam a felkészülésbe és 
megkerestem a Diamond Team-et és Or-
bán Arnoldot, akik már akkor is vállaltak 
online felkészítést. 

Legnagyobb eredményed kezdő verseny-
zőként egy Sport Physique WBPF Eu-
rópa-bajnoki cím Szlovákiában. Milyen 
érzés volt kontinensbajnoki címet elérni?

Számomra a felkészülés is sikerélményt 
hozott. Nagyon könnyen csináltam vé-
gig a versenydiétát, motiváltak voltak az 
edzéseim, amelyeket akkor már ésszel 
csináltam, de minden extra dolgot bele-
vittem, például szauna ruhában kardióz-
tam, ami alá nyakig felöltöztem. Arnold 
szabályozta a kardiót és a kaját, amire 
nagyon jól reagáltam már a kezdetekben 
is és az akkori diéta néhány egészségügyi 
problémámat is megoldotta. A WBPF EB 
kvalifikációs magyar bajnokságon sikerült 
2. helyezést elérnem a Sport Physique 
kategóriában, amivel nevezhettem volna 
az Európa-bajnokságra, ám az akkori 
körülményeim anyagilag ezt nem tették 
lehetővé. Amikor ezt megtudta az ak-
kori főtitkár asszony, hozzájárult ahhoz, 
hogy ott lehessek az EB-n. Nem gondol-
tam, hogy első szezonos versenyzőként 
Európa-bajnok lehetek, ezt még most is 
megkönnyezem. Nagyon eltérő fizikumú 
versenyzőkkel álltunk együtt színpadra, 
így nem is gondolkodtam azon, hányadik 
lehetek majd. Amikor eredményhirde-
téshez hívtak a színpadra, elkapott egy 
örömteli érzés, hogy én nyertem. Nem 
tudom miért, mert nem latolgattam az 
esélyeimet, de elkapott egy eufórikus 
állapot, és amikor tényleg az én nevem 
mondták ki utoljára, el sem hittem. 

Célod volt a szövetségünk világbajnok-
ságán is elindulni, ám ezt az álmot el-
engedted, hiszen időközben párod lett 
az új magyar szövetségi elnök, Vladár 
Tamás és mindemellett Buranits Ildikó 
a WBPF posztjairól leköszönő korábbi 
magyar főtitkár és nemzetközi női sza-
kágvezető személyesen téged ajánlott 
utódjául hazai és nemzetközi posztja-
ira is. Milyen érzésekkel és észérvekkel 
kellett szembesülnöd a számvetésnél, 
hogyan folytasd tovább az életed? 

A mostani párom fejében fordult meg 
az a kezdeményezés akkoriban, amelyet 
végül később már együtt valósítottunk 
meg, hogy a WBPF világbajnokságra egy 
szponzorált csapatot vigyen ki. Még ver-
senyzőként keresett meg, hogy többek kö-
zött rám is gondoltak ezzel kapcsolatban, 
ha Magyarországon járok, egyeztessünk a 
részletekről. Az akkori lehetőségeim mel-
lett ez nagyon sokat jelentett számomra. 

Amikor ide jöttem, hogy megbeszéljük a 
támogatási lehetőségeket, kialakult Ta-
mással egy szimpátia közöttünk, amely az 
idő folyamán egyre mélyült. Ekkor kellett 
döntenem, hogy az otthonról hozott er-
kölcsi normáimnak megfelelve maradok 
a sportolói karrier útján, vagy megadom 
egy komolyabb kapcsolat lehetőségét kö-
zöttünk. Ez utóbbit választottam, miután 
a barátság szerelmi kapcsolattá alakult. 
Feladtam a korábbi életemet és országot 
is váltva ideköltöztem Magyarországra. 
Ezt követte hamarosan a szövetségi veze-
tőségi váltás és a felkérés, hogy vegyem 
át a főtitkár asszony hazai és nemzetközi 
pozícióit. 

A versenysportot nem adtad fel még 1 
évig. Mi lett az új cél? 

Már korábban, még magánszemélyként 
elhatároztuk a párommal a vezetőségi 
cserét megelőzően, hogy belevágok egy 
versenyfelkészülésbe - amelyet el is kezd-
tem - és elindulok a WBPF világbajnok-
ságon, természetesen nem szponzorált-
ként. Miután Tamást segítve a szövetségi 
munkában a hazai szövetségnél főtitkár 
és WBPF világszövet-
ségnél női szakágve-
zető lettem, egyúttal 
félre kellett tennem 
a szövetségnél való 
versenyzést is, hi-
szen az nem lett 
volna etikus. 



A választásunk az NPC szövetség verse-
nyeire esett, Bikini kategóriában indulva. 
Nagyon őszinte leszek, az ottani verseny-
zés vette el a kedvem végleg a verseny-
sporttól. Nem csak azért, mert a kicsavart 
NPC pózok nem a valóságot mutatták 
meg a fizikumot illetően, de olyan lányok 
kerültek Top5 helyre, akikről a backsta-
ge-ben álmomban nem gondoltam volna, 
hogy döntőbe jutnak a sportérték alapján 
és ez sértette az igazságérzetemet. Ott 
a pózok színpadi illúziója a döntő. Akkor 
tanultam meg igazán, hogy a pózolással 
mennyit lehet „csalni” a színpadon, oko-
san használva a pózolási technikákat. 

A 2019-es WBPF világbajnokságon 
Dél-Koreában mutatkoztál be új női sza-
kágvezetőként és a legjobb női csapat 
címmel tért vissza az új vezetőség és a 
HBPF csapat.

A támogatott lányok egyen HBPF szette-
ket kaptak és nagyon jó érzés volt végig 
csapatként együttműködni. Folyamatosan 
ellenőriztük a csapattagok versenyformá-
ját, kapcsolatban voltunk a felkészítőkkel, 
lelki támaszt nyújtottunk a versenyzőknek, 
barnítottuk őket a backstage-ben - még 
én is a kis szürke kosztümben térdelve. 
1-2 extra tippel én is hozzátettem a szín-
padi fellépésükhöz. Az ázsiai lányok a 
mi lányainkat nézték, hogy lemásolják a 
pózaikat. Mindenkiért izgultunk, mindenkit 
buzdítottunk, ránk is szóltak, hogy túl han-
gosan! Nem bírtam ki a színpadon a díjá-
tadásokat sírás nélkül, annyira örültem a 
sikerüknek. Jobban, mintha én állhattam 
volna ott versenyzőként!

2020-ban új pozíciót választottál a HB-
PF-nél, a főtitkári poszt helyett a női 
szakágvezetői tisztséget és beindult a 
Shape & Heels programod. 

Az utolsó versenyszezonomban elmentem 
egy híres művésznőhöz mozgáskultúrát 
tanulni. Rájöttem, hogy nem elég az, ha 
egy versenyző tanít pózolni, mert ő csak 
a berögzült mozgásokat, pózokat tudja 
átadni és nem biztos, hogy meg tudja 
tanítani azokat a versenyzőket magas-
sarkúban járni, akik az egész életüket 
edzőcipőben élik le. Igenis nagyon fontos 
a színpadi megjelenésben, hogy egy ver-
senyző kecsesen sétálva tudjon vonulni és 
nem csak botorkálni. Ha nőiesen mozogsz, 
az lágyságot igényel, a pózok pedig ke-
ménységet, hiszen az izmokat kell kihang-
súlyozni. Ezeket nagyon nehéz váltogatni 
fejben és mozgáskultúrában, fizikailag 
is. Innen jött az ötlet, hogy ezt komple-
xen kellene tanítani. A magassarkúban 
járás tanítását nem vállaltam, abban én 
sem vagyok jó, ám egy véletlen folyamán 

rátaláltam Lakatos Loretta profiljára, aki 
maga is a nőies, magabiztos, vagány 
vonal képviselője, és saját tánciskolája 
is van, ahol kizárólag tűsarkúban tanítja 

sétálni és táncolni a lányokat. A mi fúzi-
ónkból jött létre a Shape & Heels, a „Forma 
és Tűsarok” komplex program. 

Milyen hatással volt a sikeresen debü-
táló Shape & Heels programra a 2019. 
tavaszának elején kitörő és azóta is az 
életünk korlátozó részeként jelenlévő 
koronavírus járvány? 

Habár a tavaszi versenyek elmaradtak, 
a vírus hatásai minket nem torpantot-
tak meg. A tavalyi évünk nagyon sikeres 
volt. Megszerveztük bombasikerrel az 
első táborunkat, az őszre való felkészülés 
folyamán olyan állandó csapat alakult 
ki, akiket hála istennek végig tudtam kí-
sérni az összes versenyükön, a színpad 
mellett tudtam kiabálni az instrukciókat 
és kisfilmeket is forgattunk a lányokkal. 
Végig motiváltak voltunk és a lányaink 
közül is mindenki dobogós lett. Olyannyira 
sikeres volt a program, hogy idén már 
egy nagy, saját helyiségben folytatjuk 
a programot, amely mindennel fel van 
szerelve, ami a gyakorláshoz kell. Idén 
is hetek óta mennek a workshop-ok és 
készülünk a lányokkal a zártkapus tavaszi 
versenyekre, valamint már gyakorlunk 
velük az őszi szezonra. 

A Shape & Heels program keretében 
kiválasztottál 2 lányt, akiket felkészí-
tettél a 2019-es őszi szezonra. Közülük 
az egyik kezdő versenyzőként kategória 
bajnok lett a HBPF őszi versenyén, a Kri-
ko Kupa 9.0-án. Mennyi munkát fektettél 
ebbe és milyen érzés volt felkészítőként 
a versenyzőid sikere?

A szponzorprogrammal az volt a célom, 
hogy megmutassuk, egy első szezonos, 
teljesen kezdő versenyző is léphet fel úgy 
színpadra, mint egy vérprofi, 



természetesen kellő gyakorlással, oda-
figyeléssel, felkészítéssel. A tavalyi nyári 
tábor után választottam ki Nielsen-Kiss 
Ingridet, majd egy debreceni workshop 
után Kovács Dorottyát. Mindkét lányba 
sok energiát fektettem. A szponzorprog-
ram keretében nekik nem kellett az okta-
tásért fizetni, több magánórát is adtam 
számukra, sok személyes találkozóval, 
online oktatással, ráadásul különböző 
támogatásokban is részük volt a prog-
ram által, főleg állandó partnerünk, a 
Showtime Studio részéről. Ingrid ugyan 
csak egy versenyen, az INBA bajnokságon 
tudott részt venni, mert lebetegedett, de 
ott is 2. helyezést ért el. Dorottya végig-
dübörögte a versenyeket 1. és 2. helyezé-
sekkel. Rajtuk kívül is minden lányunkat 
dicsérték, hogy gyönyörűen mozognak 
kezdőkként a színpadon. Dorottya tovább 
tervezi velünk a versenyzést, Ingridre pe-
dig egy híres felkészítő csapat figyelt fel 
általunk.

Bővül a sikeres nyári tábor, a női vonal 
mellett megjelenik a férfi vonal is, a Po-
wer & Brain, amelyben Bóni Balázs lesz 
a felkészítő társad. Hogyan jött ennek 
az ötlete?

Amikor elkezdtük az idei nyári tábort 
szervezni, szerettük volna a srácoknak 
is megadni a lehetőséget a részvételre, 
hiszen a tavalyi túl jól sikerült ahhoz, hogy 
ne bővítsük a szolgáltatást. Ennek az új 
brandnek, a férfi vonalnak lett a neve a 
Power & Brain, oktatója pedig a szakma 
hiteles és népszerű arca, Bóni Balázs. 
Korábbi felkészítőmet, Fekete Balázst is 
szerettük volna bevonni, de ő most lesz 
édesapa és az ezzel járó kötelezettségek 
elsőbbséget élveznek. Bóni Balázs szak-
mai tudása és hitelessége felkészítőként 
is megkérdőjelezhetetlen számomra, így 
a programban a lányok felkészítését is 
elvállalta, ha erre lesz igény. 

A tavalyi évben ismét újabb kihívás-
ba vágtad a 
fejszédet és 
átvettétek a 
pároddal egy 
ismert cég és 
azzal együtt 
egy népszerű nemzet-
közi női és egy férfi 
ruhamárka hazai 
képviseletét. Ez milyen 
feladatokkal és kihívá-
sokkal jár? 

A tavalyi évben a HBPF 
tagsági kártya prog-
ramhoz kerestünk meg 
támogatókat, így talál-

koztunk a GASP és BetterBodies nemzet-
közi világmárkák hazai képviseletének 
vezetőjével, aki jelezte az év vége felé, 
hogy ő szeretne kilépni ebből és mi némi 
hezitálás után az üzletet átvéve, immár 
Body Nation Sportruházat néven látjuk 
el a nívós márkák hazai képviseletét. Ez 
a vállalkozás különálló az összes többi 
tevékenységünktől.

Az őszi idény pár módosítást is hozott a 
HBPF életébe, mind a pózolások, mind 
a pontozások kapcsán. A női kategóri-
ák pózait és elvárásait tökéletesítetted, 
innovációként részletes leírásokkal, fo-
tókkal és videókkal téve ismertté. Milyen 
érzés volt kidolgozni és csiszolni azokat 
az irányelveket, amelyek a versenyzők 
számára segítséget jelentenek az el-
várt színpadi pózok és azok értékelése 
kapcsán? 

A HBPF szabályrendszernek és a ponto-
zási rendszernek a fejlesztése az egyik 
vezetőségi tagunknak, Palatinus Tündé-
nek volt a felvetett kezdeményezése, ame-
lyet közös vezetőségi szakmai munkával 
csiszoltunk a végső formára. Szerettük 
volna, ha ez a sokak által szubjektívnek 
mondott pontozás a lehető legobjektívebb 
legyen, amelyben egyénileg is értékeljük 
a versenyzők fizikumát, nem csak egy-
máshoz viszonyítva. Így alakult ki egy 
nagyon részletes, korrekt és nagyon fair 
szabály- és pontozási rendszer. Ahhoz, 
hogy a versenyzők ehhez a nagy válto-
záshoz maximálisan tudjanak igazodni, 
igyekeztünk megadni minden segítséget. 
Mivel csaknem mindannyian magunk is 
versenyzők voltunk, így kialakítottunk 
ehhez egy igazán versenyzőbarát hát-
teret. Női szakágvezetőként és korábbi 
versenyzőként szeretném hozzásegíteni 
a lányokat, hogy megkapjanak minden 
segítséget. Külön öröm és megtiszteltetés, 
hogy az általunk kidolgozott anyagokat a 
külföldi tagországok vezetése is átveszi 
és használja a képzéseikben. 

Jó érzés segíteni a munkámmal a ver-
senysport fejlődését. 

Korábbi versenysportolóhoz híven az 
edzések a mai napig az életed részét 
képezik. Mi változott az aktív sportolói 
múlthoz mérten? 

A mozgás mindenképp az életem része 
marad. Habár vannak időszakok, amikor 
a vállalkozások és a családi programok 
miatt akár hetek is kiesnek az edzésből, de 
igyekszem egy kis szabadidőt fenntartani 
a napi szintű edzésekre. Ha fáradt vagyok, 
akkor már csak annyit mozgok, amennyi 
jólesik. Ha nincs kedvem edzeni és na-
gyobb feltöltést jelent egy könyv olvasása, 
filmnézés vagy pihenés a teraszon, akkor 
azt teszem, de a sport és az edzés elen-
gedhetetlen része az életemnek!


