
Név:  Pham Phan Anh
Sportág:  Sport Physique
Foglalkozás:  családi vállalkozásban dolgozok
Kedvenc kaja

off szezon:  hamburger
diétás:  uborka                  

Kedvenc testrész:  combok
Kedvenc gyakorlat:  oldalemelés 
Kedvenc sportoló:  Jeremy Buendia
Hobby:  sportolás – úszás, kung fu

NÉVJEGY

Az egzotikus neved távolkeleti gyöke-
rekre utal. Családod számára Hanoi-
ból hogyan vezetett az út Magyaror-
szágra, Budapestre? 

A nagybátyám 1997-ben Vietnám ma-
gyarországi nagykövetségén dolgo-
zott. Mivel Magyarország gazdasági-
lag sokkal jobb lehetőséget kínált, így 
a szüleim 1999-ben áttelepültek és 5 
évesen én is jöttem utánuk. 

Név:  Pham Phan Anh
Sportág:  Sport Physique
Foglalkozás:  családi vállalkozásban dolgozok
Kedvenc kaja

off szezon:  hamburger
diétás:  uborka                  

Kedvenc testrész:  combok
Kedvenc gyakorlat:  oldalemelés 
Kedvenc sportoló:  Jeremy Buendia
Hobby:  sportolás – úszás, kung fu

NÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGYNÉVJEGY

Az egzotikus neved távolkeleti gyöke-
rekre utal. Családod számára Hanoi-
ból hogyan vezetett az út Magyaror-
szágra, Budapestre? 

A nagybátyám 1997-ben Vietnám ma-
gyarországi nagykövetségén dolgo-
zott. Mivel Magyarország gazdasági-
lag sokkal jobb lehetőséget kínált, így 
a szüleim 1999-ben áttelepültek és 5 
évesen én is jöttem utánuk. 



Hol érzed magad „otthon”? 

Mivel gyerekkorom óta itt élek, én 
ízig-vérig magyarnak tartom ma-
gam. A rokonság ugyan kint él, de 
én mindeddig csak egyszer utaz-
tam Vietnámba. A 2 kultúra össze-
hasonlításával kapcsolatosan azt 
tudnám kiemelni, hogy keleten álta-
lánosan nyitottabbak, kedvesebbek 
az emberek. 

Nem ez az egyedüli sportág, ahol 
kipróbáltad magad. 

Az első sportágam - köszönhetően 
talán a gyökereknek is - a kung fu 
volt. Emellett kezdtem el edzegetni. 
16 évesen mentem le először a te-
rembe és itt ragadtam. Amit sze-
retek ebben a sportban és a gym 
hangulatban, hogy magamba tu-
dok fordulni, magammal tudok fog-
lalkozni. Számomra kiváló stressz 
levezető. 2015-ben kerestem fel egy 
személyi edzőt, a versenyzéshez eb-
ben a sportban ő adta meg a kezdő 
löketet. 

Milyen versenyek vannak mögötted 
és milyen élményekkel, érzésekkel? 

2015. tavaszán indultam el az 
első minősítő versenyemen, 
majd rá egy évre ismét a tava-
szi szezonban és 2017. őszé-
től folyamatosan versenyzem. 
Kezdetekben INBA versenyeken 
álltam színpadra többször is, 
ami az elején jó élményeket adott, 
majd egyre kevésbé találtam fa-
ir-nek az értékeléseket és már nem 
éreztem versenyző centrikusnak a 
bajnokságokat, a szervezés kaoti-
kussá vált. Ezt követően váltottam 
a HBPF szövetség versenyére. Na-
gyon jó volt a verseny szervezése, a 
backstage.. Mindent időben tudtunk 
meg, ami a formaidőzítéshez fontos. 
Tetszett a Bodysport is, de nagyon 
hosszú volt.

Készültél volna a tavaszi szezonra? 

Igen. Amikor jöttek az első rosz-
sz hírek a járványügyi intézke-
désekkel kapcsolatosan, még 
eleinte kihúztuk a felkészülést, 
majd feladtuk. Aztán az edző-
terem is bezárt, ahová járok és 

keresni kellett egy másikat. Elen-
gedni a felkészülést és visszaállni a 
normális élethez nagyon nehéz volt. 

Nekivágsz az ősznek, ha a körül-
mények lehetővé teszik? 

Mindenképpen. Idén a WBPF lesz a 
fő szövetség, amelynek a versenye-
in szeretnék indulni. Itthon, a Krikon 
biztosan, külföldön az Ausztria Ku-
pán és a WBPF Világbajnokságon 
is, ha jól alakul a felkészülésem. 
Minden az eredményeken és a for-
mán múlik. 
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A párod, Kovács Dorka is verseny-
ző, csak nem egy versenyen ismer-
kedtetek meg? 

Bármilyen furcsa, nem verseny is-
meretség, hanem egy közös barát 
mutatott be minket egymásnak és 
alakult ki a kapcsolat. Én korábban 
kezdtem el versenyezni, ő elkísért és 
szintén kedvet kapott, hogy kipró-
bálja magát versenyzőként a szín-
padon. 

 

Miben tud segíteni, ha mindketten 
versenyeztek a pároddal? 

Vannak problémák az edzések és 
étkezések egyeztetése kapcsán, 
például amikor hajnali 6 órakor kell 
elkezdeni kardiózni... De természe-
tesen vannak olyan pillanatok is, 
amikor húztuk egymást felváltva, 
átlendítve néhány holtponton a má-
sikat. Az biztos, hogy az étkezések 
előkészítése során kettőnk közül 
kétségtelenül én vagyok a konyha-
tündér. Csak ritkán főzünk együtt, 
ez leginkább rám hárul. 

Arnold Gergely csapatába tarto-
zol. Hogyan ismerkedtetek meg és 
hogyan tud motiválni? 

Elkezdtem a Weider Professional 
képzést és ő ott volt oktató. Kértem 
tőle időpontot személyi edzésre – így 
kezdődött a közös munka. Nagyon 
jó edzőnek tartom, van verseny ta-
pasztalata, hiszen az amatőr ver-
senyzői múltat IFBB Pro kártyára 
tudta váltani, ami nagyon motiváló 
teljesítmény. Emberileg is kedvelem, 
nem csak, mint felkészítőt. Mindig 
tudja, mikor kell egy „apai pofon”!

A Sport Physique kategória marad 
számodra a megfelelő kategória 
vagy tervezed „kinőni”? 

Szeretem ezt a fi zikumot. Ezzel 
tervezek még kontinens bajnoki cí-
meket begyűjteni, EB és VB helye-
zéseket. Aztán tartok egy kisebb 
szünetet és szeretnék feljebb menni 
majd az Athletic Physique kategó-
riába, majd egy év múlva. De ez a 
teteje. 

Hogyan látod, meddig versenyzel 
még? 

Minél tovább szeretnék versenyezni, 
amíg élvezem. Most benne vagyok. 
Amatőr szinten Sport Physique és 
Athletic Physique világbajnoki cím 
az álmom. 

Hogyan viszonyul a családod a 
versenyzéshez? 

A szüleim nem lelkesednek érte, de 
a tesóm, ha teheti, a kezdetektől 
kijön velem a versenyekre és edz is 
velem, de a versenyzés nem érdekli. 

Milyen vagy a mindennapokban? 

Nem vagyok szereplő típus, inkább 
megbújok a társaságban. Csak a 
versenyzés és annak hangulata je-
lent ettől kivételt. 

:  Kovács Dorka
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