
Név:  Nagy Réka 
Sportág:  Model Physique
Foglalkozás:  személyi edző, egyetemista (élelmiszermérnök) 
Kedvenc kaja

off szezon:  rántott húsos szendvics, karamella
diétás:  hátszín, marhahús pogi                  

Kedvenc testrész:  láb
Kedvenc gyakorlat:  merevlábas felhúzás 
Kedvenc sportoló:  Angelica Teixeira
Hobby:  lovaglás

NÉVJEGY

A 2016. óta versenyző gyönyörű 
modell a Kriko Kupa 9.0 Model Phy-
sique +170 cm magas bajnoka volt, 
illetve az abszolút bajnoki fordu-
lóban a 2. helyen végzett Pazsák 
Zsanett mögött.  

:  Gandi
:  Dunavolgyi Photography (verseny kép),
       Gyuricz Richárd (stúdió kép), 
       Merle István (lovas kép)



Mindig is sportrajongó voltál vagy 
kifejezetten a fitnesz világa szippan-
tott magába évekkel ezelőtt? 

Én nagyon kis korom óta mindig is 
versenysportoltam. Az úszással kezd-
tem, ezt követte egy pici kitérő az atlé-
tika világába, utána pedig elég sokáig 
kosaraztam. Ezt követően kezdtem 
edzőterembe járni és nagyjából egy 
évig egyedül, majd körvonalazódott 
bennem, hogy kellene egy szakértő 
edző. Anno a Gym Cityben edzettem, 
ahogy Lengyel Vivien dolgozott edző-
ként. Őt egyébként egy barátnőmön 
keresztül ismertem meg, évfolyam-
társak voltak a gimiben. Jó baráti vi-
szonyt tudtunk kialakítani és egészen 
2019-ig együtt is dolgoztunk. Vivi ja-
vasolta, hogy induljunk el versenyen. 
Gondoltam, nem lehet az olyan nehéz 

a versenysportok után... (nevet) A leg-
első versenyem előtt nagyon izgultam, 
aztán jött a belezúgás a fitneszbe. 

A színpadi pózokon túl a bikini vá-
lasztásban, frizura és smink kapcsán 
is adott tanácsokat?  

A bikinim színválasztása az elejétől 
egyértelmű volt, közel áll hozzám a 
rózsaszín. (Volt piros és sötétlila biki-
nim is, de tudtam, az nem én vagyok, 
így visszatértem a rózsaszínhez.) 
A bikinim nagyrészt Garyék (szerk.: 
Show Time Studio) készítették, fazon-
ban, kövezésben elfogadok tanácsot. 
A hajamat mindig én csinálom, míg 
a smink részről Faragó Zsuzsanna 
„Suu” gondoskodik, akinek állandó 
smink modellje vagyok évek óta a fod-
rász bemutatók mellett. 

Milyen út vezetett a színpadig, az 
első versenyedig és az első éremig – 
majd az újabb kihívások felé? 

A legelső versenyfelkészülésem 8 hét 
volt. 4 hét után visszatöltő nappal, az-
óta ez kicsit átformálódott, már nem 
mernék így belevágni. Az első ver-
senyen, ami a Tropical-ASO Classic 
volt Kokovai Andor szervezésében, 
minden furcsa volt: maga a barnítás, 
felvenni a bikinit (az elsőt még én kö-
veztem), a sminkelés… Azt hittem úgy 
kell feszíteni, mint egy szobor, ezért 
olyan izomlázam volt, hogy alig tud-
tam lejönni a színpadról. Jó fizikumú 
versenyzők mellett voltam 3. helye-
zett, pedig nem hittem, hogy ez sike-
rülhet.  Majd jött az akkor még WBPF 
Blade Sport Kupa, ahol a junior és se-
nior kategóriám egyaránt nyertem és 
ezt követően a WBPF EB, ami kihagy-
hatatlan helyként, Budapesten volt 
megrendezve. Úgy terveztem, hogy 
ezzel végzek is, majd jött egy telefon 
Andortól, hogy megüresedett egy hely 
a WABBA VB-re, tartsak a csapattal. 
Nagyon nagy élmény volt, hiszen si-
került megnyernem, csakúgy, mint a 
magyar csapat minden tagjának a 
saját kategóriáját.  

Már az első versenyszezonod kap-
csán találkoztál a szövetségünkkel. 
Milyennek találod a szövetség ver-
senyrendszerét, versenyeit? 

Vivi ajánlotta a figyelmembe a ver-
senyeket és a szövetségeket. Az első 
nagy élmény után nem is volt kér-
dés, hogy szeretnék itt versenyezni. 
Gondolkoztam rajta, hogy kontinens 
versenyeken is induljak, de a világ-
bajnokságok nagyon messze vannak 
és a repüléssel vannak problémáim. 
Édesanyám szerint, aki külföldön él, 
régen túl sokat néztem a légikataszt-
rófás filmeket. (nevet) 

A tavalyi Kriko Kupáról milyen élmé-
nyekkel távoztál? A pózokban az újí-
tások jelentettek-e kihívást? 

Minden versenyhelyszínen a backs-
teg-et nézem, hiszen a színpad rend-
szerint jó. Fontos, hogy ne egymás 
hegyén-hátán feküdjünk, jól tudjak 
pihenni és a kísérőm is ott lehessen 
velem. Itt ez minden szempontból 
rendben volt. 



Voltak, akik pánikoltak az új pózrend-
szer miatt, nem értettem, hogy miért, 
hiszen ez maximálisan jól működött. 
A zárt lábú alapállás nem kedvencem, 
de megértem, hogy így látszik megfe-
lelően a fizikum és annak arányai. 

A párod, Széplaki Dávid is szurkolt 
érted a színpad előtt és gondolom a 
backstage-ben is motivált a jelenlé-
tével, a tanácsaival, csakúgy, mint a 
mindennapokban. 

Ha olyan a párod, aki már verseny-
zett, tudja jól, hogy min mész ke-
resztül, akkor is segít, ha nincs ott 
az edzőm. Tavaly felforgattam az 
állóvizet magam körül, az évem a 
változásról szólt. Többek között 
felkészítőt is váltottam, így 
2020 óta Fekete Balázs és 
Silye Bettina irányításá-
val készülök. 

Dávid nem csak a versenyek alatt se-
gített nekem, de a konyhában is pél-
dául, ha sokáig dolgoztam - ráadásul 
tanulta is a főzést. A Krikon láttam az 
arcán, hogy jönnek fel számára a ver-
senyzéssel kapcsolatos emlékek.

Személyi edző vagy, a külsőd egy 
ajánlólevél is az edzettjeid számá-
ra. Felkészülési időszakban mire kell 
extrán odafigyelned? 

A kardióra. Ezzel nem vagyok egye-
dül. Amikor nincs felkészülési időszak, 
nagy küzdelem mellett felállok, mert 
kell a testemnek az élettani hatásai 
miatt is, de azzal hadilábon állok. 
Amikor 0-szénhidrátos napok van-
nak, azokat is nehezen viselem. A 
verseny hetében egy 3 napos ürítés, 
nullázás még elviselhető, több nem 
egészséges. Most, hogy nincs ver-
senyfelkészülés, a fejlődési szakasz-
ban nagyobb súllyal dolgozom, több 
kedvem is van hozzá. A hiányossá-
gaimat szeretném felhozni, ezért is 
ragaszkodom a legalább 5 edzéshez. 

Hogyan éled meg versenyzőként és 
a munkád kapcsán a több mint egy 
éve tartó vírus helyzetet? 

Azt mondom, hogy a november óta 
tartó hullámot anyagiakban jobban 
éltem meg, de fejben, lelkiekben rosz-
szabbul. Nagyon elegem van ebből a 
helyzetből. Értem, hogy sokan meg-
betegednek és nem szabad félvállról 
venni, de az érzéseket nem lehet fél-
retenni, hogy szeretnéd visszakapni 
az életed. Ezért sem készülök sem 
tavasszal, sem ősszel, hiszen nem 
tudni mi lesz megtartva, hogyan lehet 
menni edzőterembe? Ezt az időt a fej-
lődésre kell fordítani. A versenyzés-

ben egy szinttel feljebb megyek és 
a nemzetközi versenyekre egy 

jobb fizikumot szeretnék szín-
padra vinni.  

A közösségi médiában 
a versenyképeknél is 

több lovas posztot osztasz 
meg. Mesélnél erről a szenve-

délyről? 

8 éves koromban csöppentem bele. A 
szüleim elváltak, édesapám új párja 
fanatikus lovas volt és lett egy lovuk. 
Apu kivitt minket a tesómmal, on-
nantól engem le sem lehetett szedni 
a lovakról. 13 éves koromtól minden 
egyes nyaram a Balatonnál, a lovar-
dában töltöttem és a hétvégéim még 
mindig a lovaké. 4 éve egy különleges 
lófajtával, az aranyszőrű Akhal-te-
ke lovakkal foglalkozom sokat, rajtuk 
lovagolok. Ha időm és az anyagiak 
engedik, saját lova(ka)t is szeretnék. 
Már Dávidot is megfertőztem a lovag-
lással. Az egyik tetoválásom is egy ló-
portré, így engem tényleg egy életre 
elkísérnek a lovak. 

A szabadidőddel hogyan tudsz 
zsonglőrködni? 

Nem egyszerű. Edzéseket tartok a 
Freezerben és az Oxygénben, heti 3-4 
alkalommal edzek a Scitecben. A suli-
ban az online órák most ajándék volt 
nekem, hiszen a budai campus mesz-
sze van számomra. Anyukám Német-
országban él, vele telefonon tartjuk a 
kapcsolatot. Mindig megtalálom az 
időt a barátnőkkel való találkozásra 
is. Szeretünk Dáviddal túrázni a ku-
tyusainkkal is. Nagyon állatbarát va-
gyok, állatorvosnak is készültem.


