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Találkoztunk jópár hazai és nemzetkö-
zi versenyregisztráción. Melyek voltak 
a kiemelkedő élmények, amelyeket a 
sportág adott számodra? 

2016. őszére készültünk így csapatban, 
ahol elég jó eredmények születtek. Az-
tán minden évben jött folyamatosan a 
felkészülés, versenyzés. A HBPF / WBPF 
versenyeken éreztem magam igazán jól 
és sikerült jó eredményeket elérnem, az 
Ausztria Kupa is nagyon egyedi és jó han-
gulatú verseny volt, ahol abszolút bajnoki 
címet is sikerült szereznem, ami örök él-
mény. Most a csapatomra koncentrálok, 
büszke vagyok az eredményeikre, sokkal 
jobb érzés az ő sikerük, mint a sajátom 
volt, de 35-40 év között jó lenne majd 
visszatérni versenyezni. 

Versenyzőként mennyire voltál ma-
gaddal megelégedve? 

Szerintem senki sincs mindig megelé-
gedve az eredménnyel 100%-osan. Én 
próbáltam mindig kihozni a maximumot, 
hiszen hajtott a tűz, élt bennem a verse-
nyig. De az életkörülmények mindig meg 
tudnak tréfálni bárkit. Nekem is volt olyan 
versenyem, amely előtt volt egy vírusos 
megbetegedés miatt kórházba kerülős 
esetem, pedig nagyon jó formát sikerült 
összehoznom a 2018-as őszi szezonra. 
Az egyik kutyám is meghalt, ami betett 
még egy lapáttal. De nem adtam fel! Az 
akkori párom segítségével méltón szeret-
tem volna lezárni a szezont és az egész 
versenyzést. 

Az edzés, majd a testépítő verseny-
sport hogyan szippantott magába? 

Jó rég kezdődött az egész, még 2009-ben 
kezdtem el edzeni egy kis garázsban egy 
vidéki barátomnál. Aztán jött a rendőr-
ség rá 1 évre, ahonnan már sokkal több 
lehetőségem is volt edzőterembe járni, 
megtanulni dolgokat, más emberekkel 
megismerkedni. Így kerültem a verse-
nyek, a testépítés mellett az erőemelés 
világába is. 2015-ben elvégeztem egy 
személyi edző iskolát a rendőri munka 
mellett és kialakult körülöttem egy cso-
port, ahol erőemelők is voltak, testépítők 
is, akik miatt megalakult a BonyBuilding 
csapatom és akikkel folyamatosan ver-
senyeztünk mindkét sportágban, amely 
még mindig tart. 

Ki segített, kinek a tanácsait fogadtad 
el a felkészülésed során? 

Eleinte saját magam próbáltam meg pár 
barátomon keresztül információkat sze-
rezni. Így indultam el egy full kezdő verse-
nyen, ami nem is sikerült eredményesen, 
de tapasztalatnak jó volt. 2013-ban jött 
a Bodysport, Vida Zoli versenye, majd 
jópár erőemelő verseny 2014-ig. Egy sé-
rülés miatt jött 1 év kihagyás, majd 2016. 
nyarától kezdtem komolyabban készülni 
testépítő versenyekre, amikor már egy 
edzőt is felkértem Németh Robi személyé-
ben, aki segített a versenyzés fortélyaiba 
bevezetni. Leginkább a pózolásban, az 
edzés és a kaja maradt a nekem bevált 
metódus szerint, de őt tartottam olyan 
embernek, aki megfelelő arra, hogy csa-
patának tagjaként engem felkészítsen. 



Majd még valami tovább vitt a 2019-es 
tavaszra és egy jó formával sikerült min-
dent végig nyernem abszolútban, kivéve 
pont a WBPF EB-t, ahol szintén volt egy 
vírus gyöngített le, emiatt több víz maradt 
rajtam a verseny napján. Az élet az ilyen, 
mindig hoz váratlan dolgokat, de talpra 
kell állni és csinálni tovább! Az erősségem 
az edzésekbe beletett munka, azt nem 
csaltam el soha, mindig abszolút intenzi-
táson pörgött, mindig mindent alárendel-
tem ennek, amivel néha megbántottam 
másokat, de az a sport ilyen, az embert 
önzővé tudja alakítani. Emiatt sem akarok 
annyira versenyezni már, mert történhet-
nek olyan dolgok, amit az ember később 

meg fog bánni, de akkor nem veszi ész-
re. Hiányosságaim talán csak az étrend 
kapcsán voltak, amíg nem ismertem meg 
jól a szervezetemet. Eleinte folyamatosan 
csirkét ettem és halat, majd átálltam csak 
vöröshúsra. Kell legalább egy év egy jó 
edzővel és megfelelő programmal a sike-
res felkészüléshez, nem elég 2-3 hónap. 

A rendőségi civil munka, a személyi 
edzés és a versenyzés mennyire volt 
összeegyeztethető? 

Nem fogok hazudni, az esetemben egyál-
talán nem támogatták, még a 3 óránkénti 
kajálások is mindig meg voltak szólva 
és a versenyzéssel töltött napok is. Dön-
tenem kellett, csak úgy tudtam tovább 
versenyezni, ha leszerelek. Így maradt a 
személyi edzés és a versenyzés mellette, 
amit nem bántam meg. 

Az edzésben mennyire vagy old school 
típus és mennyire fogékony az újdon-
ságok iránt? 

Aki ismer és megkeres, az azért teszi, mert 
az old school vonalat képviselem, ennek 
a szerelmese vagyok, ebben próbálom 
tartani a progressziót, ezáltal növelni az 
izomtömeget. Az újdonságra nyitott va-
gyok, de nem kell űrtechnológia, hogy az 
ember izmosodjon, abba kemény munka 
kell, full egyszerű alapgyakorlatokkal. 

Mikor jött el az a pont, amikor a terem-
látogatóból edző és felkészítő lettél? 

Ez igazából a versenyzéssel kapcsolatos 
eredményeimnek köszönhetem és a kö-
zösségi oldalakon való munkámnak, ami 
nem igazán tudatos, csak jött magától 
lavinaként. Nekem is mai napig furcsa, 
hogy olyan impulzust nyújtok, amit nem 
is gondoltam volna. Igazából a 2018-
as szezontól jöttek a megkeresések, 
hogy vállalok-e versenyfelkészítést, ami 
kapcsán úgy gondoltam, hogy képes 
vagyok rá! 

Mit vársz el az edzettjeid-
től, nopláne a versenyekre 
készülőktől? 

Csak azt várom el, amit 
magamtól is: Ha kitűzöl 
egy célt, azt próbáld elérni 
bármi áron! Próbálok bizal-
mi és baráti kapcsolatot ki-
alakítani a versenyzőimmel 
- akik között nagy részben 
fiúk vannak, de lányok is - 
hiszen van, amikor az élet 
megüti az embert és lelki 
támaszként is ott kell lenni. 



A sportpszichológia az edzői képzésben is 
benne van. Aki jelentkezik hozzám, annak 
van egy kitöltendő kérdőív és telefonon is 
megbeszéljük az alap dolgokat. Elmon-
dom mik az elvárásaim és akin érzem, 
hogy labilis, vagy nem veszi komolyan, 
azt inkább el sem vállalom. 

Mely szövetségek versenyein indítod 
a csapatod? 

Én a HBPF / WBPF vonalon szeretnék 
maradni, itt abszolút versenyzőbarát 
szisztéma áll fenn, úgy tapasztaltam 
az évek folyamán. Itt azt kaptam, amit 
vártam, vagy még jobbat! Vannak más 
szövetségeknek is jó versenyei, de mindig 
többet ígérnek, mint amit valójában kap 
az ember. Szóval maradunk a hazai HBPF 
és a nemzetközi WBPF versenyeknél.  

Hogyan jött a felékérés a HBPF régió 
vezetői poszt betöltésére? 

Váratlanul ért, mint a lavina zúdult rám. 
Vladár Tomi megkeresett és ő ajánlotta 
fel az egészet, mert olyan embereket ke-
resett, akik hitelesek. Nem gondolkodtam 
rajta sokat, elvállaltam, hiszen számomra 
megtiszteltetés, jó ide tartozni.

Saját branded is van, a BoniBuilding. 
Jelenleg ez még gyerekcipőben van. Ter-
vezgetem, hogy egy fix közeget hozzunk 
létre, ez szerintem még 1-2 év. Terveztem 
némi segítséggel 2 logót is. Az egyik egy 
halálfejes-súlyzós, ami közel áll hozzám, 
a másik szintén egy koponyás téma az 
egyik felében a kedvenc idézetemmel. 

Több márkát is képviselsz, többek kö-
zött Body Nation GASP támogatott 
sportoló vagy.  

Nyilván ez is az eredményeimnek köszön-
hetően jött így lavinaszerűen. A GASP 
márka mindig a szívem csücske volt, egy 
old school vonal, amelyet Branch Warren 
is képvisel. Az amerikai testépítők is ezt 
a ruhát hordták és én is ebben kezdtem 
el edzeni, ebben Warren-nek éreztem 
magam. (nevet) Most pedig évek múlva 
már támogatott sportoló lettem, ami-
nek nagyon örülök. Mellette tápkieg cég 
is szponzorál, a Genius Nutrition. Van 
hentes barátom is, aki a Burján Húsbolt 
képviseletében támogat. 

Idén nyáron már a Shape & Heels női 
felkészítő ág mellé a Power & Brain 
férfi vonal vezetője leszel. Milyen ter-
vekkel fogsz a táboroztatásba? 

Gál Csilla álmodta ezt meg nekem, köszö-
nöm szépen utólag is. Örülök neki, mert 

egy ilyen tábor buli is, aminek van egy 
fontos tanulás része. Külön öröm, hogy 
specifikusan a pózolás oktatásában, a 
férfi versenyzők testtudatának fejlesz-
tésében is számít rám. 

Hogyan lesz valaki az új generáció 
egyik vezér egyénisége? 

Jó kérdés: Nem tudom én sem, de való-
színűleg #megyen nekem ez az egész! 
(nevet) Nekem ez az életem. Ez egy élet-
stílus, életforma 0-24 órában. Ez nem 
csak egy sport, ez egy élet, amit nem 
akarok feladni sosem, így akarok élni  

életem végéig, valamint másokat motivál-
ni ugyanerre, ameddig csak lehet! Engem 
a bírói képzés is érdekel, mind hazai, mind 
nemzetközi szinten is, emellett egy saját 
privát edzőteremben is gondolkodok. 

Apropó… Számodra kik voltak az igazi 
nagy példaképek? 

Nekem Robi (Németh Róbert) alapból 
egy ilyen szimpatikus srác volt, mind az 
elvárásaiban, mind a poénjait tekintve is. 
Másrészt Kökény Bélát is egy jó embernek 
tartom. Külföldiek közül az old school 
vonalat kedvelem. Ausztriában vannak 
olyan versenyzők, akik az önmenedzse-
lésben is profi módon helytállnak, mind a 
weboldal építésben, mind a profi videós 
tartalmak feltöltésében. 

Balázs, hogyan látod a több mint egy 
éve elhúzódó covid járványnak a ha-
tásait?  

Mi tavaly tavasszal szívtuk 5-6 fiú ver-
senyzőmmel, amikor elmaradtak a ver-
senyek. 

Emiatt rizikós volt már az őszi szezonra 
készülés is, de többen is ígérték, hogy 
biztos lesz verseny, ezért nem adtuk fel 
és készültünk tovább. Szerencsére nem 
estek ki az emberek és tudtuk tartani a 
formát. Az idei évben hétről-hétre válto-
zik minden. A tavaszi szezont ezért úgy 
döntöttem, hogy elengedjük és bízunk 
benne, hogy ősszel már lehet egy sikeres 
versenyszezon. Mindenkit ez vezéreljen: 
Amíg nem adod fel, addig MEGYEN!


