
Tamás tavaly ősszel a Kriko Kupa 9.0 
Junior Bodybuildingkategória bajnoka 
lett. Kimagasló volt kategóriájában-
mind eredményben, mind termetben 
(187 cm!) a színpadon. 

Nálad milyen sportmúlt előzte be a 
testépítést? 

A legelső, amivel próbálkoztam a 
foci volt kb 14 éves koromig, majd 
kipróbáltam magam a crossfit-ben, 
aztán jött a kick-box, azon belül is a 
K1 4 évig. Mindnek szerettem bizo-
nyos részeit, de ezek a kondicionális 
edzések nem igazán feküdtek és lett 
egy térdsérülésem is, ami az egész 
végét jelentette. 

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography (verseny kép), 
	 Majzik	Zsolt	(edzőtermi	képek)

Név:  Füstös	Tamás	(Tomi)
Sportág:  Bodybuilding
Foglalkozás: személyi	edző
Kedvenc kaja

off szezon: pizza,	fánk,	hot	wings
diétás:  bélszín steak, lazac                  

Kedvenc testrész: comb,	váll
Kedvenc gyakorlat: guggolás,	ferdepados	
	 nyomás	kézisúlyzókkal
Kedvenc sportoló: Ronnie	Coleman,	
Khabib	Nurmagomedov	(MMA)
Hobby:   főzés

NÉVJEGY



Hogyan csöppentél 
a fitnesz világba és 
annak is a verseny-
sport részébe?

Én szerb szárma-
zású vagyok, gimi 
alatt albérletben 
laktam és a tulaj-
donosnak volt egy 
konditerme, ahová 
ingyen mehettem edze-
ni. Természetesen először 
csak jobban akartam kinézni. 
Évekig meg sem fordult a fejemben 
a versenyzés, nagyon vékony srác 
voltam. 3 év edzés után próbáltam 
kértem a felkészüléshez Kovács Ervin 
barátom segítségét. A tervezett ver-
senyem előtt 1 héttel mentem át egy 
új edzőterembe, ahol a pózgyakorlás 
közben jött hozzám Szalma Attila, 
aki bemutatott Kokovai Andornak. 
Ő javasolta, hogy csak őszre készül-
jek fel, amikor a PCA szövetségnél 
Muscle Model kategóriában 2. let-
tem, kvalifikálva magam az angol 
világbajnokságra, ahol 6. helyezést 
értem el. 2 évre rá már megnyertem 
a PCA Muscle Model kategóriát és 2. 
lettem junior testépítésben, ezt kö-
vette egy Bodysport 1. hely, a HBPF 
Junior Bodybuilding győzelem, végül 
egy WABBA 2. helyezés. Ha minden 
jól megy, idén ősszel ismét versenyzek 
junior testépítésben, most a tömeg-
elést végzem. 

Kokovai Andor híres a csapatáról. 
Milyen érzés az ő versenyzőjeként 
készülni? 

Ő nagyon jól kiismert engem, a sze-
mélyiségemet, mit kell hozzáadni, 
vagy elvenni, hogy jól menjen a fel-
készülésem, ha elakadok. Egyszerű, 
őszinte, nem azt mondja, amit hallani 
szeretnék, a maximumot akarja ki-
hozni belőlem. Cserébe pedig szinte 
semmit sem vár. A Krikón is végig 
mellettem volt, a színpadra lépve is 
hallottam az instrukcióit. 

Men’s Physique-ben kezdted a ver-
senyzést, majd évről-évre erősödött 
a kategória, amelyben megméret-
tetted magad. 

Nem gondolkodtam rajta, hogy mi le-
gyen a cél. Eleinte nem volt bennem a 
testépítés, de látványosan fejlődtem. 
Tetszett a Classic Physique is, de az 
arányaimhoz nem a legjobb. Már tu-
dom, a testépítés lesz az én terepem. 

Soha nem volt sza-
badpózom, de szívesen ki-

próbálnám magam benne, 
úgy összetenném, ahogy kell! 

A felnőtt mezőnyben még nem 
tudom hogyan tovább? 2-3 év 
pihenő időben gondolkozok. A 
187 cm magasságomhoz, hogy 
látványos formám legyen, nagy 
tömeg kell. 

Milyen élmények fűznek a Kriko 
Kupához? 

A Krikón azért indultam, mert kö-
zel van és végül nagyon tetszett. 
Nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptam a formámról, jó érzés volt, 
hogy elismertek. A Kriko volt az 
egyetlen verseny, ahol a bírók ar-
cán láttam, hogy „húúú bassza 
meg” és a színpadot is élveztem. A 
szervezéssel is maximálisan meg 
voltam elégedve, ami verseny-
zőként a legfontosabb, tartottá-
tok az időt. Ide el tudtak jönni a 

barátaim és a család egy része. A 
legtöbb versenyre egyedül, maximum 
a párommal mentünk. 

Miben változott meg az edzésed, ét-
rended a versenyfelkészülések során 
az évek alatt? 

Nekem a régimódi oldschool mód-
szerek jönnek be: magas fehérjebe-
vitel (sosem vagyok extrém magas 
szénhidráton, nincs rá szükségem), 
végig próbálom tartani a nagy súlyos 
edzéseket. 



Főleg fehér húsokat fogyasz-
tok és rizst, valamint a dié-
ta elején édesburgonyát. 
A végén drasztikusan 
alacsony szénhid-
ráton vagyok, de 
nem veszítek 
az izomból. 
Megszen-
vedem, ám 
jó formát tar-
tok. 

Milyen sportolónak 
tartod magad? 

Próbálok a mindennapokban 
példát mutatni. Komolyan ve-
szem az edzést, az étrendet. Nem 
vagyok görcsös a színpadon, amit 
megtettem a formáért, az látszani 
fog. Próbálom élvezni az egészet 
és ezt át is adni a bíróknak. Ha 
elégedett vagyok a formával, jól 
érzem magam. Az őszi utolsó ver-
senyen már láttam, nem a régi a 
forma, csak túl akartam lenni rajta. 

Milyen további célkitűzések van-
nak kitűzve? Mit gondolsz, meddig 
tart még nálad a versenyzési láz?

Nem erről szól az életem nyilván, 
habár nagy részét kiveszi a min-
dennapjaimnak. Kontinensbajnoki 
címet mindenképpen szeretnék. Le-
het, hogy jön egy kattanás és majd 
szeretnék feljebb is? Amíg élvezem 
az egészet, szeretem csinálni, tu-
dok fejlődni, csinálom is. Majd jön 
magától a dolog, megtanultam. 
Én hála istennek nagyon reálisan 
látom ezeket a dolgokat, nem okoz 
gondot elfogadni, ha majd abba 
kell hagyni. Ha leszek már annyira 
tapasztalt és hiteles, akkor felké-
szítést mindenképpen vállalnék. 

Versenyzőként és edzőként a Co-
vid helyzet hogyan befolyásolta 
a terveid? 

Az első hullámnál sokkal nagyobb 
volta gáz. Elmentek vendégeim is. 

Majd kliensek lettek volna, de 
nem volt terem. Szerencsé-

re nagyon jó vendégeim 
vannak, berendeztünk 

magunknak egy kon-
ditermet gépekkel, 

súlyzókkal, ott 
vészeltük, vé-

szeljük át ezt 
a helyzetet. 

Milyen edzőnek 
tartanak a klien-

seid és milyennek 
tartod te önmagad? 

Én ebben a szakmában a hi-
telességben hiszek, ezzel nye-

rem el a vendégeim bizalmát is. 
A példámon keresztül erősítem a 
bizalmukat. Az edzéseket is a saját 
módszereim alapján rakom össze, 
az étrendet is személyre szabom. 
Most kb 25-30 vendégem van. 
Mind ajánlással, vagy közösségi 
oldalakon keresett meg. 

A párod Simon Eszter, aki szintén 
versenyez. Milyen a közös felké-
szülés?

Nálunk bevált a közös készülés, 
nagyon sokat segít. Ő sokkal job-
ban kezeli a nyomás alatt a dolgo-
kat, én hajlamos vagyok nagyon 
kiakadni. Az ízlésünk nagyon kü-
lönböző, minden kaját máshogy 
szeretünk, mindenki magának főz. 

A család és a barátok mennyire 
támogatóak a versenysportot il-
letően? 

A szüleim most nem tudtak jön-
ni, de büszkék rám, támogatnak. 
Mindig olyan emberekkel veszem 
magam körül, akik előre visznek, 
hasonló körökben mozognak, mint 
én. A sok lemondást nem mindenki 
érti, vagy kezeli jól. Így nem prob-
léma, közös a téma.


