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Míg 2019-ben a Kriko Kupán még Model 
Physique versenyzőként éppen csak 
lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, 
2020-ban már egy kategóriát ugorva 
nem csak 2 Sport Physique kategória 
győztese lett, hanem a kategóriája ab-
szolút bajnoka is.

A 2019-es szezon után nemhogy a 
startkategóriádban javítottál volna, 
de nagy fejlődéssel már egy izmosabb 
kategória bajnoka lettél. 

Én ugyanúgy Model Physique kate-
góriába készültem, csak szárazabb-
ra sikerült a forma, főleg a szezonom 
utolsó két versenyére, a Krikora és a 
Superbodyra. Így Krikon az izmosabb 
Sport Physique kategóriába neveztem, 
amit végül nem bánok, mivel számomra 
amúgy is jobban tetszik az izmosabb 
testfelépítés. Indultam más szövetségek 
versenyein Bikini kategóriában, de mivel 
egyes versenyeken nehéz meghatá-
rozni a kategória elvárásait, előfordult, 
hogy az izomzatom soknak bizonyult, 
így valószínűleg ezért nem úgy jöttek 
az eredmények, ahogy végezhettem 
volna. A HBPF szövetség versenyeinek 
nagy előnye, hogy a lányok fi zikumát a 
versenyt megelőzően ellenőrzik és ha 
valaki nem a regisztrált kategóriájának 

a formájával rendelkezik, akkor a szá-
mára megfelelő versenykategóriában 
indulhat. 
Visszatérve a kérdésre: A forma javulás 
a nagyon sok edzésnek és az edzőm 
segítségének köszönhető. Mindemellett 
szerencsés is vagyok, mert kiderült, 
hogy könnyen építek izmot.

Vissza a kezdetekhez… A sport iránti 
szeretet hogyan lett az életed része? 

Hát a gyerekkoromban a sport nem volt 
meghatározó, abban mindig egyenesen 
bénának mondhattam magam. Utáltam 
a tesiórát, minden játékban utolsónak 
választottak a csapatba. Nagyjából 6 
éve kezdtem konditerembe járni, mert 
szerettem volna jobban kinézni, majd 
az egészséges életmód szép lassan az 
életem része lett. 

Aki foglalkozását tekintve mikrobioló-
gus és az agyát használja, hogyan jut 
el a teste megmutatásához, a színpadi 
versenyzéshez? 

A színpadi versenyzés gondolatát Ba-
logh Sándornak köszönhetem, ő jött 
oda hozzám, hogy gondolkodjak el a 
versenyzésen, ő szívesen felkészítene. 
Akkor egy francia IFBB pro kvalifi kációs 
versenyre készültem, amit 2 nappal a 

rendezvény előtt töröltek. Később úgy 
fogtam fel, hogy kirándultunk egyet, de 
akkor 1 éjszakán keresztül sírtam. Majd 
felszívtam magam és elindultam 2 ha-
zai WBPF versenyen, a Blade Sporton 
és az Európa-bajnokságon. A Blade 
Sport jó volt szervezésre és élményre is. 
Az elsőre 4. hely kedvet hozott a további 
versenyzéshez és magához az EB-hez, 
ahol nagyon erős mezőny volt, így nem 
sikerült a dobogó közelében végeznem, 
de ezen ismét csak felszívtam magam, 
hiszen biztos voltam benne, hogy jobb 
eredményt is képes vagyok elérni.

Számodra mi volt a legnagyobb kihí-
vás, nehézség a sportág életmódjának 
a ritmusát felvéve? 

Természetesen a színpadi prezentáció. 
Egyik konditerembe járó csajszi sem 
arról híres, hogy sokat járna magas-
sarkúban. Az izmos testalkat nőies 
megmutatása egy egész tudomány, 
de mindenképpen tanulható és a szín-
padi gyakorlat is sokat segít. Aki ebben 
nincs benne, el sem tudja képzelni, hogy 
milyen, amikor a pózórákon is top-on 
kell lenni és a derék- és hátfájdalmak 
mellett is mosolyogni. 
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Mit adott számodra ez a sport, a ver-
senyzés ahhoz, hogy a belekóstolás 
után, még elszántabban és eredmé-
nyesebben vágj bele a 2020-as ver-
senyzésbe? 

Készültem volna már a tavaszi szezonra 
is, ennek is köszönhető a kategória ug-
rás, ugyanis egész évben nem pihentem 
és folytattam a felkészülést. Az őszi 
szezonban a Kriko volt a kedvenc 
versenyem és nem csak azért, 
mert ott sikerült először első 
helyet nyernem, hanem a 
szervezés is profi  volt. 
Ezután következett 
a Superbody, 
ami még egy 

lapáttal rátett az örömre a bikini első 
hellyel. A HBPF versenye előtt indultam 
PCA és NPC versenyeken is, ahol utólag 
úgy tűnik nem a formámnak megfelelő 
kategóriákba neveztem, mivel ezeken a 
versenyeken maximum második helye-
zést sikerült elérnem. Idén így úgy dön-
töttem kategóriát lépek és Figure-ban 
megcélzom a pro kártyát, indulok az 
Amateur Olympia-n és a Fitparádén. 
Addig pedig, amíg nem sikerül elérnem 
a profi  kártyát, jöhet a versenyzés több 
szövetségnél is, hiszen amatőrként is 
tartogat kihívást egy kontinens-, vagy 
világbajnoki cím elérése.

A Black Squad Team tagja vagy és Fe-
kete Balázs az egyik legjobb felkészítő 
edző és párja Silye Bettina is profi  kár-
tyát szerzett versenyző. Elmondhatjuk, 
hogy igencsak jó kezekbe kerültél, ha 
már a profi  célt tűzted ki magad elé. 

Bali nagyon jó edző, ő csendben végzi 
a dolgát, ám teljesen megbízom benne. 
Elég régóta együtt dolgozunk, lassan 
azt is értem, amikor nem mond semmit. 
(nevet) A pózolásban Horváth Szandra 
most a felkészítőm. Ő kemény, nem sok 
pihenő időt hagy az órán, ám sokat fej-
lődtem nála, örülök, hogy megtaláltuk 
egymást. 

Milyen vagy a hivatásodban és azt 
hogyan egyezteted össze a sportkar-
riereddel? 

Nem volt egyszerű. A munkában az utóbbi 
időben a túlélésre játszottam. 6-tól 14-ig 
dolgoztam, aztán kezdődött az edzés 

és az éjszakai főzés. Agyilag is ne-
héz átkapcsolni, mintha 2 életet 

élnél. Emiatt is döntöttem úgy, 
hogy a sport és személyi edző 

karrier, amit választok. A 
gyógyszeripar 5 év alatt 

kicsit kizsigerelt, több 
érdeklődéssel állok a 
sport elé. 

Hogyan éled meg 
versenyzőként, hogy ta-

valy a koronavírus járvány 
miatt a tavaszi versenyszezon 

kimaradt és az idei is igencsak bi-
zonytalan? 

Én úgy gondolom, hogy mindenképpen 
jobban felfújják a vírus helyzetet, mint 
amennyi probléma igazából van vele. Aki 
átesett rajta, annak felesleges az oltás. 
Én is átestem. A sportolók, egészséges 
életmódot folytatók nem kell, hogy tart-
sanak tőle. Mindenesetre a versenyzést 
negatív irányba befolyásolja, a tavasz 
lutri és a nemzetközi versenyekre ez még 
inkább igaz. 

Milyen Meleg Krisztina magánemberként? 

Személyi edző szeretnék lenni, ez érdekel, 
így most a Weider-hez járok és fejlesz-
tem a tudásomat. Már most is vannak 
edzettjeim és szeretem látni a fejlődé-
sükön a munkám gyümölcsét. Vissza-
vonuló, csendes típus vagyok. Szeretek 
utazni, még egyetemistaként töltöttem 2 
nyarat Amerikában, ahol végig jártam a 
keleti, majd a nyugati partot is, valamint 
3 hónapig éltem Koppenhágában, ahol 
ez idő alatt sikerült megismerkednem a 
híres skandináv kultúrával is.

A családod és a párkapcsolatod ho-
gyan veszik a versenysporttal járó 
életformát? 

Anyukámék beletörődtek abba, hogy nem 
irányíthatnak. Önfejű vagyok ebben a 
dologban. Anyukám fél, nehogy túl izmos 
legyek. Hiába mondom, hogy a színpadi 
forma nem olyan, mint a hétköznapok-
ban. A párom mindenben, a nehezebb 
napokon is támogat. Van, hogy ő többet 
edz, mint én.
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