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zak nélküle sehová. Egyébként ahová 
tudom, viszem magammal.

A 9 éves lányodat 
tereled a sport felé? 

Ő rendszeresen lova-
gol, illetve korábban 
tornázott is. A moz-
gás az élete része, 
majd ő eldönti, hogy 
mit szeretne. A te-
rembe nem viszem, 
de vannak olyan 
videók, amelyekre 
együtt edzünk.

Hogyan indult el a sport szeretete? 
Általános iskolában fi ús lány voltam, 
küzdősportoltam (kick-box), majd 10 
évig a modern tánc volt a sportágam. 
Az edzőtermi sport 2008-ban lépett az 
életembe, majd 2 évre rá megszületett 
a kislányom, akkor nem edzettem 1,5 
évet. Utána jött a versenyzési vágy. 
Mindig fi gyeltem arra, hogy nézek ki. 
Soha nem engedtem el magam, mindig 
sportoltam, mozogtam. Amikor abba-
hagytam a táncolást, edzőteremben 
kezdtem dolgozni. Hiányzott a ver-
senyzés és mivel korábban többnyire 
csapatban indultunk, szerettem volna 
egyéni eredményt is elérni.  

Mi a döntésed oka, hogy nem ver-
senyzel hazai bajnokságokon? 

Nagyon szeretem a nemzetközi verse-
nyek hangulatát, ahol soha nem láttak, 
nem ismernek és valóban csak a for-
mád számít, amit a versenyre viszel. 
Eleinte volt bennem félsz, hogy nem 
ismernek, milyen esélyeim lesznek, de 
kifejezetten pozitívak a tapasztalata-
im. Szakács Sanyi csapatához tarto-
zok, de egyedül készülök fel, egyedül 
utazok a versenyekre, kint csak ma-
gamra számíthatok. 

A Krikon mégis elindultál és a Fitt 
Anyuka mellett kifejezetten a Model 
Physique kategóriára készültél, de 
átsoroltak az izmosabb Sport Phy-
sique-be, ahol nem akartál színpad-
ra állni. 

Csak azért indultam el a Fitt Anyu-
ka kategóriában ezen a hazai verse-
nyen, hogy a felkészítőm, Sanyi és a 
barátok, családtagok is láthassanak 
a színpadon. A Sport Physiquben, ka-
tegórikusan nem akartam indulni, 44 
kg-mal álltam színpadra és tisztában 
voltam vele, a versenytársaim mind 
nagyobbak és vizet sem hajtottam. 
Sanyi mondta, hogy el fogsz indulni, 
így nem volt más választásom. Egyéb-
ként a Superbodyn indultam utoljára 
magyar versenyen. 

Anyukaként hogyan zsonglőrködsz a 
szabadidőddel? 

Nagyon nehéz, nincs szabadidőm, de 
jó időbeosztással mindent meg lehet 
csinálni. 4:30-kor kelek versenyidő-
szakban, azon kívül 5:30-kor. Ha kell, 
éhgyomorra is tekerek hajnalban és 
éjfél után fekszem. A gyerekre mindig 
fi gyelek. Most ő is mondja, hogy már ne 
induljak, de csak azért, hogy ne utaz-
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Kihívás lesz, az biztos, de bízom benne, 
hogy meg tudom csinálni. Szeretnék 
bizonyítani minden szempontból. Ez 
az év még a versenyzésé számomra, 
egyedül indulok, aztán jövőre remélhe-
tőleg már felkészülhetünk a szövetség 
építésére és verseny szervezésre. Vonz 
a bíráskodás is, de minden fel lett füg-
gesztve a nemzetközi karantén miatt. 

Többször kaptál elismerést Tiszaszi-
get önkormányzatától. Milyen érzés, 
amikor elismerik az elért sportérde-
meid? 

Tiszaszigeti lakos vagyok, onnan szár-
mazom. A családom nagyon büszke 
rám, minden évben kaptam díjat a 
sportban elért eredményeimért.

A bikinimet mindig én tervezem meg 
és az elmúlt év óta ragaszkodom a 
jelenlegi bikinimhez, minden versenyen 
abban léptem színpadra. Szeretem, 
ha ugyanabban látnak. A hajam és 
a sminkem mindig úgy állítom össze, 
hogy teljesen egyenes, kiengedett le-
gyen. Nem szeretem az extra durva 
sminket, csak a hangsúlyos pillákat, a 
szép szájat. A magas sarok nem okoz 
problémát, ehhez elég csajos vagyok. 
Engem nem visel meg a versenyzés, de 
valóban könnyű rámondani, hogy elég 
a genetika… Mi nők is nagyon sokat 
beleteszünk az edzéseken. Mindenki-
nek azt mondom, végig kell csinálni. 
Kőkemény ez és sokan nem lennének 
képesek kibírni a színpadra állásig.

A versenydiéta után mennyire tartod 
magad a tiszta étkezéshez?

Én tényleg egészségesen, tudatosan 
táplálkozok és élek. A kilengések ma-
ximuma 1-1 müzliszelet, a gyümölcsök 
és sajtok, valamint nagyon ritkán egy 
pohár bor, ha a gyerek elaludt. (nevet) 
Buli nincs. Nagyon ritkán eszek nehéz, 
magyaros ételeket. Nem bírja a gyom-
rom. Szeretem a biotermékeket és sok 
cukormentes ételt készítek magamnak 
és bármennyi pufi  rizst megehetek. 

Az NBBUI szövetségnél tavaly Bikini 
Pro kártyát kaptál, majd Indiában 
megnyerted az első Pro versenyed és 
év végén az Olimpia Pro-t is. Mesél-
nél ezekről az élményekről? 

Miután megváltam az IFBB-től és úgy 
döntöttem, hogy egy teljesen új szö-
vetséget keresek, ahol senki sem ismer, 
az NBBUI-nál kezdtem versenyezni, 
ahol senki sem ismert és nagyon jó 
élményeket szereztem és már az első 
évemben megkaptam a profi  kártyát is. 
Gondoltam, hogy ezután be is fejezem, 
mert tényleg sok volt együtt a gyerek, 
a munka és a versenyzés. Aztán ősszel 
bevállaltam a pénzdíjas versenyeket. 
Az első Indiában voltam, felejthetetlen 
élmény. Majd a Kriko, hogy Sanyi is 
lásson. Az Olimpia Olaszországban 
már az utolsó lett volna, de aztán jöttek 
az ajánlatok egyéb szövetségektől is. 
Egy VB-t szeretnék még nyerni, aztán 
végleg befejezem. (nevet) 

Úgy értesültem róla, hogy tavaly az 
olaszok a hazai szövetségi főtitkári 
posztra választottak. Hogyan egyez-
tethető össze a szövetség építés mel-
lett a versenyzés? 

Mi okozza a legnagyobb kihívást a 
versenyfelkészülés során?  

A legnehezebb, hogy a felkészítőm, 
Sanyi távol van. A szakmai segítség 
nagyon hiányzik. Néha nem nem lá-
tom reálisan a formám. Nehéz videón, 
fényképen mutatni magad, mert más, 
mint élőben. Ahogy a versenyeim kö-
zelednek, úgy 2 hetente, majd hetente 
utazok hozzá formacsekkre. 

A férfi ak könnyen leértékelik a mo-
dell kategóriákban elért sikerekhez 
vezető felkészülést, pedig nagyon 
összetett egy jó megjelenés a szín-
padon. Nem elég a jó forma, de víz-
hajtózva, kizsigerelve színpadra áll-
ni, hogy sugárzó legyen a mosoly, 
előnyös legyen a bikini, a frizura, a 
smink, az bizony nagyon sok energi-
át felemészt. Mennyi idő és energia 
csak a végeredményt látni a színpa-
don? 
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