
Név:  Halász Barnabás  
Sportág:  Bodybuilding
Foglalkozás: rendőr, személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon: extra sajtos pizza, sajtburger 
diétás:  garnéla, marha                  

Kedvenc testrész: váll
Kedvenc gyakorlat: oldalemelés
Kedvenc sportoló: Flex Lewis
Hobby:   főzés, sütögetés

NÉVJEGY

Szikár kis srácból hogyan lett testépítő izomkolosszus?  

Világéletemben pici, alacsony voltam és vékony. Gondoltam 
egy merészet és nekikezdtem az edzegetésnek a barátomék 
pincéjében kialakított edzőteremben - mert nem röhögtettük 
magunkat azzal az alkattal edzőteremben. Ez a barátom fel-
hívta fel a figyelmem rá, hogy Tiszaújvárosban rendeznek egy 
tehetségkutató versenyt, amelyen el is indultam. 

:  Gandi
:  GP Exclusive



Nánási Balázs teremtulajdonos jelezte 
nekem a verseny után, hogy foglalkozna 
velem, így indult be a történet, amely 
2016 végén fordult komolyra, Németh 
Robinak köszönhetően. Ő akkor kezdte 
megalakítani a Team Nero csapatát, én 
pedig ráírtam Facebookon, hogyan 
működik a felvétel, lát-e bennem 
fantáziát? 2016 év elején kezd-
tünk el együtt dolgozni, ősszel 
már be is érett a közös munka 
gyümölcse. Nagyon látvá-
nyos volt a formaváltozás, 
ég és föld, az eredményekkel 
is nagyon elégedett voltam. Min-
dent megcsinálok, amit kell, de 
szükségem van irányításra valakitől, 
akinek megbízom a képességeiben, 
ítéletében. 

Mennyire változik meg a napi rutinod a 
mindennapokhoz képest a felkészülési 
fázisban? 

Valamilyen szinten mindig odafigyelek 
az étkezésre és az edzés mennyiségre 
és minőségre. Ha valamiben elaka-
dok, akkor Bóni Balázs segítségét ké-
rem, vele még a rendőrsuliból indult a 
barátságunk. Egy külső szem mindig 
másképp látja a formát. Kardiózni nem 
szoktam év közben, mert azokat az 
5:30-kor kezdődő edzések előtt kellene 
megoldanom, de utálom a korán kelést, 
azt lehetetlen megszokni. Az edzések 
lényegében egész évben kemények, 
tényleg odarakós edzéseket csinálok, 
nem bohóckodok. Szeretek nagyobb sú-
lyokkal, de magasabb ismétlésszámok-
kal dolgozni. Ez változott a kezdetekhez 
képest, amikor azt sem tudtam, hogy 
egy edzéstervnek hogyan kell kinéznie. 

Hány héttel a verseny előtt kezdődik 
a diéta? Milyen étrenden vagy? 

Nálam ez vicces történet. A Krikóra 
most 6 vagy 7 hetet diétáztam. Jött 
egy spontán ötlet volt, hogy mi lenne 
ha...? Elvittem a barátnőmet versenyez-
ni, ott kedvet kaptam. Megkérdeztem 
Balázst, hogy mit szól hozzá? Nevetett 
egyet, mert látta, hogy mit ettem ott, de 
mondta, hogy hajrá! Nekem megoldha-
tó, mert elég gyorsan tudok fogyni és 
szigorúan tudom tartani az előíráso-
kat. A diéta sokkal könnyebben megy 
számomra, a tömegnövelés valamiért 
az ősellenségem. Bennem van a büsz-
keség, ha már nem olyan a hasam, 
tudat alatt is visszaveszek a kajából és 
sziklaszilárdan tudom tartani a diétát. 
Amúgy normál étrenden vagyok. 

Vannak nagy kajálások a versenyek 
után? Ha igen, mi a kedvenc? 

Persze! (nevet) Sajtburger és fagyi! 
Azért nem rekord mennyiségben, 

mert igyekszem nem megölni 
magam, illetve ha tudom, hogy 

van még verseny, nem jó 
bezabálni és a gyomromat 

napokra kikészíteni. Amúgy 
a sporttal járó életmód etalon a 

mindennapokban, de vannak olyan 
időszakok is, amikor én is elengedem 

magam. 



Jelenleg pont ilyen időszak van, mert 
ez a pandémiás helyzet személyi 
edzés szempontjából leépítette a 
versenyeimet és nem sok motivá-
cióm maradt. 

Mennyire vagy megelégedve a szín-
padi prezentációddal?

Azon lehetne még javítani nem ke-
veset, de dolgozunk rajta. Én nem 
szeretem a szabadpózokat, nem 
mindig jön ki a lépés, ha improvizálni 
kell, akkor nem biztos, hogy jól fog 
elsülni ebben az állapotban, de azért 
igyekszik az ember, ha arról van 
szó. A versenynapokon ha nagyon 
nagy csúszás van, akkor rosszabb a 
forma, de én általában végig viszem 
és nem rinyálok, hogy mikor lesz már 
vége? Kitartó vagyok és vergődés 
nélkül végig húzom a versenyt. 

Jó pár versenyregisztráción talál-
koztunk már az évek folyamán. 
Ha TOP3-at kellene választanod, 
mely versenyek a legkedvesebbek 
a szívednek?  

Nehéz… 2016-ban a Fitparádé na-
gyon az volt a kezdetekkor, neves 
versenyen indultam és nyertem is. 
Nagyon barátságos, jó hangulatú 
verseny volt a Krypta Kupa 2018-
ban, ahol abszolút bajnok is lettem, 
azért is volt számomra nagyon nagy 
dolog. És a Krikót is mondanám, 
hiszen bejött a számításunk, gyors 
felkészülés mellett is sikerült a ka-
tegóriát megnyerni. Ez vízválasztó 
volt abból a szempontból is, hogy a 
párommal Müller Mercedes-szel kö-
zösen készültünk fel rá. Jó volt együtt 
lenni a backstage-ben, nem gyilkol-
tuk egymást. A versenyt ráadásul 
teljes mértékig versenyzőbarátnak 
mondanám, pörgettétek, hogy ne 
kelljen sokat várni a versenyzőknek. 

A rendőrségi munka mellett meny-
nyire nehéz felkészülni? 

Nem egyszerű az időbeosztás mel-
lett. Ha minden téren meg akarsz 
felelni, akkor be vagy táblázva 0-24-
ben. Én utcán dolgozok, mint járőr 
és nem nagyon vannak tekintettel a 
versenyzésre, habár a főnököm ver-
senyek miatti szabadság kapcsán 
mindig korrekt volt. A felkészülés 
most ősszel nagyon erősre sikerült. 
Alapjáraton is megvisel, de a tudat, 
hogy benne legyek a -80kg-os súly-
ban, extrán kivett belőlem. 

Mik a tervek az idei versenyévre? 

A tavaszi versenyzés is tervben volt, 
de nem biztos, hogy megrendezésre 
kerülnek a versenyek, ezért inkább 
nem vállalnám be. Nem egyszerű 
történet bevállalni és elengedni, ha 
rajtad kívülálló ok miatt elmaradhat-
nak a versenyek és rengeteg pénzt 
kidobsz az ablakon. Az anyagi biz-
tonságra is gondolni kell. 

Egy szezonban mi alapján válasz-
tod ki a versenyeket? 

Az idei szezont biztos nem vállal-
nám be. Anyagi háttértől is függ 
a történet. A nagyobb, komolyabb 
versenyeket nézem ki. 3-4 verseny-
nél többet nem vállalok be, mert 
nagyon sokat kivesz az emberből. 

Ennyi év versenyzés után mit ad ne-
ked ez a sportág, amiért kitartasz 
a versenyzés mellett?  

Nagyon egyszerű: Szeretek verse-
nyezni. Nem elvárásokból, hanem 
mert szeretem. Csak ezért érde-
mes csinálni. Nem a külső a fontos, 
amit ad, hanem a kemény munka 
és az eredmények. Az út, amit vé-
gig csinálsz. Odateszed magad és 
elégedetten állsz színpadra. A forma 
számít, amit letettél az asztalra. 

Ennyi év tapasztalattal a hátad 
mögött, mit tanácsolnál az ifjúkori 
önmagadnak, mit csináljon más-
képp, mire fókuszáljon? 

Egy kicsit jobban bízzon magában. 
Nagyon kétélű fegyver ez. A túl ala-
csony önbizalom nem produktív, de 
a túl sok sem jó. Nálam sem volt 
elég. A mai napig is nagyon kritikus 
vagyok magammal. Ha megvan a 
külső szem, aki reálisan látja a for-
mát és jó is. 

Mi a mellkasodon lévő tetoválás 
története? Amihez időközben jöttek 
újabbak is.  

Egy motiváló szöveg latinul, a je-
lentése: Ha békét akarsz, készülj a 
háborúra! 3 tetoválásom is van már. 
A jobb alkaromon belül egy ordító 
oroszlán, passzol az idézethez. Az 
alkaromon van még egy kis hely, 

oda jön folytatás. Több terv is 
van, majd adja magát.


