
Név:  Magaskövi Beáta (Beus) 
Sportág:  Athletic Physique
Foglalkozás:  személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon:  sonkás pizza 
diétás:  tilápia és brokkoli                  

Kedvenc testrész:  has
Kedvenc gyakorlat:  váll-hát edzés
Kedvenc sportoló:  Czine Szilvi 
Hobby:  a kutyánk, kirándulás

NÉVJEGY

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography, Zoltan Vegh Photography

Kezdetekben nem csak a fi tnesz ér-
dekelt. Bizony láttalak szöszi hajjal 
kangoozni is színpadon. 

Az életem 2011-es időszaka volt. 
1 évig voltam szőke, soha előtte és 
utána. 2 évig volt életem része a 
kangoo. Azon a képen a Faceboo-
kon, amire gondolsz, éppen egy ma-
gyaros kangoo koreográfi át adtunk 
elő. 

Milyen egyéb sport múlttal rendel-
kezel még? 

Gyerekkorom óta életem része a 
sport. A tánc és a röplabda voltak 
az első sportágaim, mielőtt a fi tnesz 
lett volna a szenvedélyem. 

Hosszú évek óta versenyzel kisebb 
kihagyásokkal. Hogyan vágtál bele 
az edzőtermi sportokba, majd a 
versenyzésbe? 

2007-ben aerobik edző szakon vé-
geztem. Mielőtt még felvetődött 
volna bennem a versenyzés gondo-
lata, de a teremhez már kötődtem. 
2012-ben volt az első versenyem. 
Rólam elmondható, hogy sok időt 
várok mindenre, nálam kell, hogy 
érlelődjenek a dolgok. Gondoltam 
belekóstolok, milyen színpadra áll-
ni? Eleinte még modell kategóriá-
ban versenyeztem és szépen lassan 
jöttek az eredmények. Az első ver-
senyévem után 2 évvel, 2014-ben 
már az izmosabb Sport Physique 
kategóriában neveztem és a 2014-
es WBPF Osztrák Bajnokságon volt 
az új kategóriában az első győzel-
mem. Alig tudtam felfogni és még 
másnap, amikor a győzelmi kupám-
ra néztem, sem hittem el, hogy első 
lettem. A fi tnesz nagy magabiztos-
ságot adott. Sokat tanultam és ta-
nulok a mai napig is. Név:  Magaskövi Beáta (Beus) 
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Ki az, aki felkarolt és a szárnyai alá 
vett és segített a versenyfelkészü-
lésben az évek során? 

2012-től 2014-ig az immár férjem 
(Magaskövi József), aki akkoriban 
kizárólag csak az edzőm volt, majd 
2015-től Tóth Zoltán „Tozó”, akivel a 
mai napig együtt dolgozunk. Mind-
kettejüknek sokat köszönhetek. A 
férjem régebb óta ismerte őt és a 
közös felkészülésünknél egy olyan 
embert szerettünk volna felkeresni, 
akit mind szakmailag, mind embe-
rileg elismerünk. Tozo nemcsak a 
maximumot akarja kihozni belőled 
minden edzésen, hanem jó edzőként 
remek pedagógiai érzékkel is ren-
delkezik. Mert mindazonáltal hogy 

sportoló vagyok és tudom a dolgo-
mat, egy felkészülés során sokszor 
merülnek fel kérdések és bizonyta-
lanságok, amihez kellett az ő sze-
mélye, hogy a gátjaimat átlépjem. 

Az első versenyeken még Model 
Physique kategóriában indultál, 
majd erősödtél és jött a Sport Phy-
sique, később az Athletic Physique 
kategória. Mennyi munka van a 
mostani formádban?  

Alapból vékony alkat vagyok, ne-
héz felsőtestre izmosodnom. Ezért 
is került 2-3 évembe, hogy egyre 
izmosabb kategóriákban indulhas-
sak. Amikor az első szövetségektől 
független versenyemen elindultam, 

már akkor is az izmosabb Sport 
Physique alkat elérése volt a cél és 
amit a fejembe veszek, annak meg 
kell lennie. 2012-től 2014-ig 9 hóna-
pot készültem az őszi versenysze-
zonra és januártól októberig tartott 
a diéta, 2 hetente egy csaló nappal, 
heti 6 edzéssel. Alapvetően ez a 
munka érett be tavalyra. Őszintén 
szólva nem számítottam rá, hogy 
Athletic Physique kategóriába ke-
rülök, egy nagyon izmos Sport Phy-
sique fi zikum elérése volt a cél. Per-
sze így utólag örülök neki.  A tavalyi 
volt az első Athletic versenykategó-
riás színpadi debütálásom és rög-
tön győzelemmel zárult. Habár még 
mindig nagyon izgulok a versenyek 
miatt, de már nem görcsölöm túl. 
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Mi a nehezebb számodra, az edzés 
vagy az étrend? 

Én mindkettőt szeretem. Imádok ké-
szülni, a kemény edzéseket és látni 
a változást magamon. A felkészíté-
semért teljes mértékben Tozó a fe-
lelős, a párommal csak néha edzek, 
habár mostanában a vírus helyezt 
miatt több időnk volt egymásra. 
A felkészülés során nem mindig a 
klasszikus súlyzós és cardio edzése-
im vannak, hanem egyéb „mostan-
ság” használt edzés formák is, mint 
a TRX és az E-Fit.  

Párod Magaskövi József, akivel 
2015-ben együtt versenyeztek. Mi-
lyen az élet egy olyan családban, 
ahol mindkét fél versenyez? 

Szappanopera is lehetne a mi egy-
másra találásunk. Egy lánnyal dol-
goztam, akit ő készített fel. Úgy 
éreztem, nekem is vele kell fejlőd-
nöm. 2010-ben abban a teremben 
kezdtem el dolgozni, ahol ő is edző-
sködött, majd 2 évre rá felkértem 
a felkészítésemre, amit elfogadott. 
2015-ben a közös versenyzés indí-
tott el valamit közöttünk és 2018. 
május végén volt az esküvőnk. Az 
biztos, hogy ő tud kezelni és amikor 
együtt készültünk, húztuk egymást, 
motiváló volt mindkettőnknek. Az 
étkezésekért felelős én vagyok a 
konyhában. Támogató társ, szeret 
eljönni a versenyekre velem.  

Várható még közös versenyfelké-
szülés? 

Soha ne mondd, hogy soha, de sze-
rintem ő már nem fog indulni. Arra 
is 3 év után adta be a derekát, hogy 
készüljön velem.

Milyen terveid vannak még a ver-
senyzés kapcsán? 

Idén már nem tervezek versenyzést. 
Tavaly indultam a tavaszi és őszi 
szezonban is, de egy Európa-baj-
nokság gondolata még foglalkoz-
tat. Szeretem a WBPF versenyeket, 
segítünk egymásnak és barátságos 
a hangulat. 

Hogy látod, meddig marad a sport 
az életed része? 

Életem végéig, amíg világ a világ. 
A versenyzés része nehéz kérdés, 
mert lassan szeretnénk gyerekeket 
is. Egy EB után talán lenyugodnék, 
aztán meglátjuk a fi tt mamit… (ne-
vetés) Az biztos, ha valaki verse-
nyezni szeretne, akkor tanácsolom, 
hogy legyen türelmes és kitartó, és 
mindenképpen keressen fel hiteles 
személyi edzőt. 

Van-e élet a versenyzésen túl? 

Napról napra élő vagyok, de az biz-
tos, hogy a személyi edzősködés 
marad. Ami nagyon érdekel jelen-
leg, az a szülés utáni és a baba-ma-
ma torna. Készülök a jövőre, hiszen 
közeli cél a családalapítás a párom-
mal. Van egy kutyusunk, ő argent-
ín dog és amstaff keverék és olyan, 
mint én: makacs, ha valamit a fejébe 
vesz, azt megcsinálja.
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