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Milyen út vezetett a versenyszínpadhoz, 
valamint a Sport Physique versenyka-
tegóriához?

14 éves korom óta járok gyurmázgatni, kon-
dizgatni. 2016-tól járok a Cutler-be, ahol a 
nagyobb tudású versenyzőktől gyűj-
töttem az infót, hogy mi a vízhajtás, 
grammozás, mit kell művelnem, hogy 
színpadképes legyek? Úgy voltam 
vele, ha kockás lesz a hasam, szín-
padra állok, ha nem, akkor nem, nem 
égetem le magam, ha nem vagyok elég jó. 
Az első versenyem a Predátor Kupa volt 
2017-ben, amire edző nélkül készültem fel 
és 3. helyezést értem el, ami nagy löketet 
adott a további versenyzéshez. Azóta sokat 
változott a forma és a színpadi mozgás! 
Tóth Danival készültem be az első 2018-
as teljes versenyévre, majd teremváltásra 
kényszerültem és ezzel együtt új edző után 
is kellett néznem. Mivel tetszett Arnold Geri 
munkássága és a versenyzője szárazsága, 
ami az én célkitűzésem is lett, felkészítőt 
váltottam és azóta is a csapatának tagja va-
gyok. Eleinte nem volt velem könnyű dolga, 
mert megvoltak a rutinjaim és át kellett állni 
az új edző, új technikáira. Nagyon pozitív volt 
a megismerkedés, szakemberként nagyon 
jó versenyzőket nevel ki. Megnézte mire, 
hogyan reagálok, megtanulta a testemet 
és magabiztosan kezel. A katasztrófánál 
egy fokkal jobb pózolásból is rengeteget 
fejlődtem. 

A kezde-
tekkor ho-
gyan zaj-
lott és most 
némi rutin-
nal hogyan 
zajlik az 
edzésed és 

étkezésed a felké-
szülési fázisban? 

Maga az, hogy azt kell ennem, 
amit előírnak, az evidens. Nem 
is értem, ha nem szentírásként 
követi egy versenyző az edző ét-
rendjét! Az egy kódex! Az egyik 
legfurcsább és legmegterhelőbb 
a vízhajtás volt. Hamar iszonya-
tosan száraz is leszek. 1 héttel 

előre majdnem színpadképes vagyok. Az 
edzés rengeteget változott, sokat fejlődött 
az agy-izom kapcsolat. Egy felkészülés után 
kicsit lazítok. Nem kell mindig megszakadni, 
de amikor felkészülés van, akkor igen. Sokat 
fejlődött a prezentációm. Magabiztosan 
meg tudom magam mutatni, de sok hiba 
van, amit még javítanom kell. Az átkötése-
ken variálok és finomítom a pózokat, min-
den évben fejlődök. A Kriko után 2 héttel 
volt életem legjobb formája. Nagyon be 
kellett száradni, majd jól be tudtam tölteni. 
Sajnos így is csak 3. helyen végeztem, de 
jövőre ismét nekiugrok, hogy meglegyen 
az aranyérem. 

1 év kihagyás után tavaly tértél vissza 
szövetségünkhöz versenyezni. Gyorsan 
bele kellett fogynod a versenykategó-
riádba a meglévő formáddal. Elárulod, 
hogyan sikerült?

A Kriko eleinte ki volt zárva, mert a test-
súlyt nem hittem, hogy el tudom érni, ám 
megkérdeztem Gerit és összehoztuk. A 
versenyeken elég száraz szoktam lenni és 
ebből a formából kellett még 8 kg-ot lead-
nom. Emellett zajlott a munka a konyhán, 

havi 2-300 órában. A vendéglátás mellett 
embert próbáló felkészülni, 12-13 

órát talpalni, stresszelni. A Kriko 
a súlykorláttal életem kihívása volt 

és a legborzalmasabb állapotba ke-
rültem. Alig kommunikáltam. Az utolsó 

napokon eleve nem alszik jól az ember, 
ellenben most, mint akit agyonlőttek, úgy 

aludtam. A kocsiutat végig aludtam és éle-
temben először elaludtam a backstage-ben 
is. A mérlegelésnél kiderült, hogy 3 kg-mal 
több is lehettem volna. Ahogy megvolt a 
mérés, okosan kezdtem tölteni. Mire jött a 
színpad magamhoz tértem, pedig előtte 
a járás is nehezen ment. Nagyon tetszett 
a verseny. Az új pózolástól féltem, de azt 
mondták, hogy jobban áll, mint a Men’s 
Physique-es. Annak is örültem, hogy a 
csapattársammal is versenyezhettem. Az 
abszolút fordulóra még jobb lett a forma. 

Száraz voltam, kerek, formailag is jobb. 
Az egyik ismert bodybuilder is megszó-

lított, hogy brutális fizikumot raktam 
össze. A Krikón fantasztikus volt a 

szervezés, le a kalappal előtte-
tek. A covid ellenére is minden 

zökkenőmentesen zajlott, 
csúszások nélkül. Na-

gyon jó volt a díjazás, 
ide nyilván szívesen 
megy az ember. 



Készültél a tavaszi szezonra? 

Egy évben 2 szezont lenyomni - soha 
többé! Úgy kimerül az emberi szerve-
zet, hogy egészségesen nem lehet ezt 
csinálni. Kiégsz és kell a pihenés is. 
A tavasz a tömegelés időszaka, 
az ősz a versenyé. A covid is 
befolyásolt tavaly is, hiszen 
a munkám is megszűnt, 
a tartalékokat sem sza-
bad felélni. A testem elég-
gé megérezte a 2 hónapos 
edzőtermi bezárást, nem 
olyan a forma. Január köze-
pétől kezdtem el edzeni, nagy 
volt a kihagyás. 

Nekivágsz az ősznek, ha a 
körülmények lehetővé teszik? 
Ha igen, mi a cél? 

A jövőt illetően a Superbody győ-
zelem a cél. Sokan vágynak a profi 
kártyára, de annak megnyerése 
után nem biztos, hogy labdába 
tudsz rúgni a profi mezőnyben és a 
normál életforma megszűnik. Ahhoz baj-
noknak is kell lenni, olyan kisugárzással, 
ami veri a jobb formát is akár. Külföldi 
verseny is tervbe van véve, ötvözve a 
versenyt és a nyaralás feelinget és a 
HBPF is meg van célozva, de ha marad 
a súlykorlát, akkor valószínűleg kinövöm 
a kategóriát. 

Az, hogy szakács vagy, mit tud hoz-
záadni a versenyfelkészüléshez? 

Az egészségkonyhán dolgozva egész-
ségesen főztünk. Nem csupán edzést 
tartok, étrendkészítéssel, hanem tippe-
ket, praktikákat az étel elkészítésével 
kapcsolatban is. Sokan nem tudják elké-
szíteni a csirkét, tilápiát, lazacot, marhát, 
pulykát... 30-40 perc nap alatt egész 
napi ételt lehet finoman, egészségesen, 
változatosan elkészíteni. 

Milyen vagy a mindennapi edzések 
során, a felkészülési időszakban és 
a verseny napján? 

Magabiztos vagyok, de nem beképzelt. 
Ezt az egyensúlyt megtaláltam. A szín-
padon el kell magad adni. Tudom, hogy 
mit akarok és azt hogyan tudom elérni. 

Társasági középpont vagyok és 
halálosan nyugodt is, míg 

pld egy leesett villáért le 
nem kell hajolni a ver-

senyeket megelőző 
időszakban. 

A konyhán 

dolgoztam, amikor leesett egy spakli, 
úgy voltam, hogy kő kövön nem marad. A 
haverom szerint rettenetes voltam, nem 
mertek hozzám szólni. Én zen szerzetes-
nek élem meg magam. (nevet)

Hogyan látod, meddig versenyzel 
még? 

Addig tervezem ezt a sportot, amíg 
bírom, hiszen ez tesz boldoggá. Olyan 
közérzete van a versenyzőnek, amit egy 
áltagember el sem tud képzelni. Energi-
kusság, napirend, edzés... Olyan, mint 
egy vízió, szuperhősnek érzed magad. 
Életstílusban is odafigyelek. Általában 
egy 70-80%-os étrendre rendezkedek be. 
100%-nál gyorsan jön az eredmény. Én 
nagyon szeretem a versenykategóriám, 
még akkor is, ha ennek a legvitatottabb 
a pontozása. Az eggyel feljebb lévő kate-
góriába a munkát szívesen beletenném, 
de egy sérülés miatt nincs meg bennem 
a teljes szimmetria. A lábakat még sze-
retném felhozni. Életem legbrutálisabb 
felkészülésén vagyok túl, amiben az 
edzőtársam, Regina is sokat segített. 

Mik a terveid az után, ha visszavo-
nulsz a versenyzéstől? 

Szívesen segítek olyanokat, akik valóban 
tenni szeretnének magukkal valamit. 
Szeretném magam képezni, ezért is va-
gyok Geri mellett. Amit Danitól és tőle ta-
nultam, kamatoztatom. Szeretnék majd 
team-et alapítani sok-sok tanulással, 
alázatos munkával. Szeretném ebben 
a sportban a megélhetésem.


