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Milyen sportmúlt előzte meg az 
edzőtermet az életedben? 

A fociban egészen 21 éves koromig 
nagyon toltam. Általánosban anyuék 
is erőltették, nekem is tetszett, NBII-ig 
jutottam. Úsztam is és régen kb 10 
évig a spinning is az életem része 
volt, órákat is tartottam az első fel-
készülésig. Akkor rájöttem, hogy a 
spinning és a versenyfelkészülés nem 
fér össze. Még otthon laktam Hódme-
zővásárhelyen, amikor egy személyi 
edző hölgy 1997-ben lecsábított az 
edzőterembe. Lejárogattam, de akkor 
még a kaja és tápkieg abszolút nem 
volt képben. Majd felkerültem Pestre, 
ahol Katonai Fősulira jártam (onnan le 
is szereltem). Itt már több konditerem-
ben is edzettem, pld a Koko Gymben, 
majd sokáig a Gildába jártam. Heti 3x 
edzettem súlyzós edzéssel és emel-
lett volt heti 2 spinning. Aztán amit 
felépítettem gyúrással, ledaráltam a 
spinningen.

5 éve vágtál a versenyzésbe. Mi vagy 
ki adta meg az első löketet ehhez?   

Egzisztenciát építettem és aztán 

kezdtem csak verse-
nyezni. Az akkori edzőm, 
Turós György adta az ih-
letet, hogy próbáljam ki 
a versenyzést és amikor 
belementem, el is maradt 
a spinning. Eleinte a tava-
szi és az őszi szezonokban 
is indultam, de most már 
inkább csak az ősz ma-
rad. 2015-től 2018 nyaráig 
Turós Gyurival készültem, 
majd volt egy kis kesze-
kusza állapot a Gilda 
megszűnésével, aztán a 
Meccában már Kökény Bé-
civel voltam és most már 
a Scitecben is. 

Ki, mivel segített hozzá, 
hogy elérd a céljaid? 
Gyuri nagyon jól motivál-
ta a versenyzőket, többet 
lelkizett velünk és velem 
is edzett, furcsa volt meg-
szokni aztán az egyedül 
edzést. Béci szaktudás-

ban, étkezésben járatosabb és az 
edzéstechnikák szempontjából. 

Milyen eredményeket sikerült bezse-
belni 5 év alatt? 

2015-ben az IFBB-nél áp-
rilisban Senior és Master 
Men’s Physique-ben is 
indultam. Akkor még 
csak kóstolgatás szint 
volt. Majd ősszel indul-
tam a hazai rendezésű 
VB-n. Master életkorban 
versenyezni Seniorokkal 
együtt kihívás volt. Más 
a kisugárzás, a bőr, stb… 
Az izomérettség ugyan 
sokkal jobb nálunk. IFBB 
vonalon 2018-ig, a szö-
vetség váltásig Master 
Men’s Physique vonalon 
nyomtam. Európa- és Vi-
lágbajnokságokon is in-
dultam. Egyszer párosban 
még döntős helyezést is 
elértünk egy lánnyal. A 
legütősebb a 2017-es év 
volt 12 versennyel, ame-

lyekből 7 nemzetközi volt. Máltán 
kezdtem egy 3. hellyel, majd a Ma-
gyar Kupát, Fitbalancot nyertem és 
Arnold Classicon 7. lettem. Egy cseh 
versenyt is megnyertem Master Men’s 
Physique-ben. Akkor az év végi IFBB 
díjátadón én lettem az IFBB Men’s 
Physique versenyzője. 2018-ban ér-
kezett az edző és szövetség váltás 
az életembe. 

Miért maradtál a Sport / Men’s Phy-
sique kategóriánál? 

A Classic Physique-hez sem jó a lá-
bam és a bodyhoz sem, de porcko-
rongsérvvel bizonyos alapgyakor-
latokat nem tudok végezni, ezért a 
láb kimarad. Döntenem kellett, edzés 
vagy sérülés?  Vannak korlátok, de 
szeretek edzeni, fejlődni. Én nem tu-
dok tinglitanglizva edzeni. Tudom, 
hogy túl sok vagyok, de szeretem ma-
gam kimaxolni. Már rég váltottam 
volna a kategóriát, ha a sérülésem 
engedné. 

Neked nem okoz problémát, hogy 
formában legyél, nincsenek is nagy 
kilengéseid, csalásaid a sportolói 
életforma betartásában sem. Sze-
rencsés vagy, vagy csak fegyelme-
zett? 
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Inkább talán fegyelmezett, műkö-
dik a katonai fősulis önfegyelem. Off 
szezonban is 70-30 arányban odafi -
gyelek, mert genetikailag azért nem 
vagyok topon, apum is kis kövérkés. 
Ám most kezdem el a személyi 
edző képzést és hitelesnek kell 
lenni, látszódnia kell a sporto-
lásnak a fi zikumon. 

Mikor kezded el a versenysze-
zonra a felkészülést? Nálad mi-
lyen kaja- és edzésterv vált be? 

Az utóbbi időben a hosszabb 
diétát preferálom, szeretem, 
ha van idő a felkészülésre. 16 
hetet számolok vissza, ebből 
12 hét lazább, rávezető ver-
senydiéta. 8 héten belül nincs 
csalás, 4 héten belül teljes a 
fókusz. Nagy trükkök nin-
csenek a diétában. Béci 
nagyon húspárti, kb 1,5 
kg hús: csirke, hal, marha. 
A szénhidrátot fokozatosan 
csökkentjük és ha kell, aztán 
hintázunk. Nullás nap nincs, 
csak hintáztatás. Csak edzés 
után van rizs, a többi zöldség, 
tojás… Az edzésben ahogy 
haladunk egyre emelkednek a 
szettek, az óriás sorozatok. Az 
elv ugyanaz, de többet vagyunk 
gépeken, mint szabadsúlyokon. 

Mik a céljaid még a sportban? 
Milyen versenyeket tervezel az 
őszi szezonra?

Most ugyanazt a hármast sze-
rettem volna, mint tavaly, de a 
gyomor problémám miatt nem 
versenyezhetek. Nekem már 
nincsenek irreális céljaim, csak 
megmutatni a fi ataloknak, 
hogy tudunk még jó formát 
mutatni mi is. Nincsenek pro 
kártyás álmaim. Az itthoni 
vonalon még egy Super-
body vonzana. 

A Baptista Szeretet-
szolgálattal együtt-
működve vittetek 
élelmiszert a kór-
házi dolgozóknak 
a Covid-19 kitö-

rését követően. Hogyan csöppentél 
ebbe a karitatív kezdeményezésbe? 

Konditermi ismeretségből jött. Baritz 
barátom a Baptista Szeretetszolgá-
lat programigazgatója, vele nagyon 

jóban vagyok, így a kezdeményezé-
sekben is benne vagyok. Az ételki-
hordáson túl szórtam már szalon-
cukrot a gyerekeknek Mikulásként, de 
szerveztünk limuzinok és luxusautók 

felvonulását is 120 hátrányos 
helyzetű gyerek számára. Ha 
van bármilyen karitatív kezde-
ményezés, ami belefér az időbe, 
azt örömmel végzem. 

A párod, a családod és baráti 
köröd hogyan viseli a sportolói 
életformát, a versenyfelkészü-
lést? 
Igazából anyukám szokta csak 
túlaggódni a versenyfelkészü-
lésem a vízhajtás során, őt min-
dig igyekszem megnyugtatni. A 
baráti kör egy picit megsínyli a 
felkészülési időszakot. A párom 
most éli át először ennek az örö-
meit. Volt párom, akivel együtt 
készültünk, de nem volt túl jó 
élmény, voltak összefeszü-
lések. 

Milyen vagy magánem-
berként és milyen a szín-
padon? 
Magánemberként nagyon 
nyugodt, korrekt vagyok. 
Nem parázom túl a dolgo-
kat, nem vagyok veszeke-
dős, intelligensen próbá-
lok mindent megoldani. A 

színpadon? Akkor verseny-
zőként feltámogatod a tested, 
de amúgy jól érzem magam a 
színpadon. Tudom, hogy nem 
szabad megfeszülni, túlizgulni. 
Meg kell mutatni a felkészülés 
eredményeit. 

Mit tanácsolnál a kezdő ver-
senyzőknek? Mik a legfonto-
sabb tudnivalók, ha ebbe a 
versenysportba kezdenek? 
A legfontosabb, hogy mindenki 
próbálja magát naturál vonalon 
kimaxolni. Kemény edzéssel, di-
étával. Aki a korlátokat akarja 
kitolni, annak jöhetnek a külön-
böző vitaminok, de ne akarjanak 
gyors eredményt. Szánjanak rá 
pár évet a naturál vonalra.
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