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Okos Levente (Levi)

NÉVJEGY

Leventével, a Kriko Kupa 8.0 Body-
building Handicap-es bajnokával 
készült az interjú, amiből kiderült, 
hogy az ő igazi „hátránya” nem a 
színpadon észrevehető vaksága, 
hanem a cukorbetegsége, amely 
nagyon sok szövődményes beteg-
séget és bizony a vakságát is okoz-
ta. Azt, hogyan él teljes, tartalmas 
és igen sportos életet, kiderül az 
alábbi interjúból. 
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Szabad kérdeznem, vakként születtél 
vagy azzá váltál? 

Nem vakként születtem, hanem egy 
betegség miatt váltam azzá. 1986-
ban egy infl uenzából kifolyólag cukor-
beteg lettem, majd 11 éve vakultam 
meg a hosszú szövődményeknek 
köszönhetően. 

Több sportággal kapcsolatos posz-
tot láttam rólad. Korábban is űztél 
valamilyen sportot vagy a sportos 
életvitel és a testépítés életed egy 
újabb fejezete? 

A cukorbetegség miatt a sport vilá-
géletemben fontos volt. 15 évesen 
shotokan karatéval kezdtem, azt 8 
évig műveltem. Hobbi szinten a futás 
is a mindennapjaimban volt, 5-10 
kilométert futottam a folyóparton. 
2003-ban, akkor 27 évesen kezdtem 
el a haverokkal terembe járni. 2007-
ben jöttek a szem problémák, akkor 
hagytam el a sportot, majd 2009-ben 
ment el teljesen a látásom. 2 évig 
egyáltalán nem sportoltam, aminek 
meg is lett a következménye (sajnos 
több egyéb betegség mellett), 120 
kg-os lettem. Mindenképpen fogyni 
szerettem volna, így visszatértem az 
edzőterembe, aminek köszönhetően 
1 év alatt egy 20-ast le is dobtam. 
A régi rutin hamar visszatért és bár 
volt némi átrendezés, de miután a 
termet bemutatták, 2 hét alatt meg 
is szoktam mindent. 

Az edzéseket hogyan követte a ver-
senyzés gondolata? Ki segített ebben 
és hogyan álltatok hozzá a verseny-
zői életforma kialakításához? 

2014-ben kezdtem újra terembe 
járni. Eleinte a lakásomtól 5 percre 
lévőbe, majd annak bezárása után 
a Royal Fitness-be, ahol Klein István 
a vezető edző. A terem egyébként 
fogyatékos barát díjat is kapott. ezen 
az új helyen is kellett egy betanulási 
fázis, de gyorsan meg is szoktam. Az 
egyik edzésem során jött oda hozzám 
Rottenhoffer Attila edző és ajánlot-
ta számomra a testépítésben akkor 
indult sérült kategóriás versenyzést. 
2017-ben döntöttem el, hogy meg-
próbálom az őszi versenyszezont. 
Attila konzultált dietetikussal, ho-
gyan alakítsuk ki a felkészülésben 
az étkezés részt. Ugyanis nálam nem 
a vakságom az igazán hátráltató 
tényező a versenyfelkészülésben és 
versenyzésben, hanem a cukorbe-
tegségem a legnagyobb gátló ténye-
ző. Nem tehetem meg, hogy túl sok 
kalóriát viszek be és nem lehet 0-s 
a szénhidrát, hiszen annak komoly 
következményei vannak. Számomra 
az utolsó 2 hét a megterhelő. Mindig 
van inzulin nálam. Edzés előtt 6 alatt 
nem lehet a vércukrom, mert akkor 
nagyon le tud esi. A versenyzés nap-
ján már óránként mérünk vércukrot, 
ennek köszönhetően a versenyzés 
végére már olyan az ujjam, mint a 
locsolókanna.

Segíti valaki a mindennapjaid? Pld 
a bevásárlásban, a főzés napi pre-
cíz rutinjában, az ételek kiadago-
lásában milyen kihívások vannak 
számodra?  

Igazából nem szükséges. Amikor fel-
nőtt korban megvakulsz, van egy re-
habilitációs képzés, ami a mindennapi 
életre ad praktikákat. Én korábban 
konkrétan a vendéglátásban, keres-
kedelemben dolgoztam. A bevásár-
lást egyedül intézem és számomra a 
főzés rész könnyű volt. 50 perc alatt 
megcsinálom a csirkemellet és hozzá 
a rizst, zöldségeket. Ebből 40 perc 
a csirke sütése, az extra 10 perccel 
már minden kész. Nekem a konyha 
és a sütés-főzés nem jelent kihívást, 
a lányom születésnapjára is én sütöm 
a tortákat. 

Az edződdel hogyan állítjátok be a 
mindennapi felkészüléseket a ver-
senyidőszakra?

Nálam az év 365 napjában diéta 
van. A kajára amúgy is fi gyelnem 
kell, ilyenkor Attila összeállítja az ét-
rendem. 12-14 hét a versenyfelké-
szülés. Az edzésben eleinte a súlyzós 
edzések adják az alapot, majd szépen 
lassan jön mellé a kardió, míg heti 14 
edzést el nem érünk. A pózgyakorlás 
volt eleinte nagyon vicces számom-
ra. Az első verseny előtt 3 hónapig 
pózoltunk, hogy a fordulások során 
a negyedfordulat az pont negyedfor-
dulat legyen, hiszen nekem nehéz a 
térérzékelés és emiatt az egyensúlyt 
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is megtartani. A ver-
senyeken Attila megbe-
széli a bírókkal, hogy felkísér a 
színpadra, majd lejön, a verseny 
alatt pedig irányít. 

Milyen versenyeken indultál? 
A 2017-es Fitparádé volt az 
első versenyem. Úgy indultam 
neki, hogy egyszer kipróbálom. 
Azt én választottam ki, mert 
akkoriban mindenhol azt rek-
lámozták és indítottak is Han-
dicap kategóriát. Aztán az első 
sikeres verseny után az edzőm 
mondta, hogy ha már felkészül-
tünk, akkor az 1 héttel később 
megrendezett INBA Magyar 
Bajnokságon is induljak el. Kér-
tem egy kis gondolkodási időt, 
majd ott is indultam. 2018-ban 
az INBA Magyar Bajnokságon, 
majd az Európa-bajnokságon is 
elindultam. Utóbbin ezüstérmet 
értem el, valamennyi többi ver-
senyemen aranyat szereztem. 
Tavaly a PCA-n, a Kriko Kupa 
8,0-án és az Ausztria Kupán 
indultam. 

Mit ad számodra a testépítés, 
a felkészülés és a versenyzés? 

Megtetszett, megszerettem az 
egészet. Az a legjobb érzés az 
egészben, hogy mint kiderült, 
motiválom a versenyzőket, az 
embereket. Tisztában vagyok 
vele, hogy a formám az egész-
ségügyi hátterem miatt nem 
versenyezhet az Abszolút Baj-
noki fordulóban színpadra álló 
versenyzőkével, ezért ott nem 
is indulok el. 

Milyen céljaid vannak még a 
sportban? Meddig szeretnél 
versenyezni? 

A cél még bennem van, hogy 
egy világbajnokságon meg-
mérettessem magam. Az idei 

évben úgy ter-
veztem, hogy nem 

versenyzek, egyrészt a Covid 
helyzet miatt, másrészt a cukor-
betegség okozta érelmeszese-
dés miatt volt egy infarktusom és 
csak 60-70%-osan tudok edzeni 
még. Illetve van egy másik nagy 
célom egy másik sportágban is, 
a súlylökés kategóriában. Abban 
is tavaly Magyar Bajnokságot 
nyertem és Kanyó Zsolt kere-
kesszékes paralimpikon szerint 
a 2024-es olimpián ott lehetek. 
Persze az edzőterem is marad 
az életem része, hiszen a súly-
lökéshez is kell az edzés. 

Milyen vagy magánemberként 
és milyen a színpadon? 
A versenynapokon csendes va-
gyok és csak a verseny utáni 
vízivásra gondolok. Magánem-
berként nem vagyok stresszes 
emberke, nyugodt vagyok. Aki 
ismer, tudja, hogy nem vagyok 
normális, de a normális embe-
rek unalmasak… (nevet) Tartunk 
egy ügyfélszolgálati irodát, ahol 
fogadjuk a látássérülteket. Isko-
lába járunk érzékenyítő órákat 
tartani, akadálymentesítési véle-
ményt adunk, kirándulni visszük 
a tagjainkat, életmódtáborokat 
szervezünk. Most a tisztújító 
gyűlés után a papírmunkával 
szenvedünk, de úgy néz ki azzal 
is rendben vagyunk. 

Mit tanácsolnál azoknak a fo-
gyatékkal élőknek, akik talán 
pont miattad vágnának bele a 
versenyzésbe? 
Először is mindenképpen kell egy 
nagyon jó edző, aki már volt ver-
senyen és tudja, hogy mivel jár 
mindez. Az étkezés betartását 
és kitartást, kitartást, kitartást! 
Minden agyban dől el!
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