
Név: 
Kökény József Krisztián (Joci) 

Sportág: 
Bodybuilding 

Foglalkozás:  
családi vállalkozásban dolgozik

Kedvenc kaja
off szezon:  

dupla húsos, sajtos-csípős 
hamburger

diétás:  
csirke-barnarizs, zabpehely-
tojásfehérje                  

Kedvenc testrész:  
láb, comb

Kedvenc gyakorlat:  
kitörés 

Kedvenc sportoló:  
Ronnie Coleman

Hobby:  
PC játékok

NÉVJEGY

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography



A sport mindig szerepet játszott 
az életedben?

Mint minden gyerek, gördeszkáz-
tam, bringáztam, 14-18 éves ko-
rom között versenyszerűen fu-

tottam (váltóban is) 60/100/400 
m-en és szinte mindig dobogón 
álltam - csak ez érdekelt, de 
kiöregedtem, nem igazoltak 
le, nem volt, aki segítsen. 
Elkezdtem hát edzeni és 

megszerettem az edzést. 
Hogyan jutottál fia-
tal srácként arra az 
elhatározásra, hogy 
egy igazán látvá-
nyos izomzatot pa-
kolj fel magadra és 
mennyi idő alatt ér-

ted el ezt a vágyad? 
Nagyon pici voltam és sovány 

(nem volt kisebbségi komplexusom), 
kb 65 kg, ezért nem éreztem jól ma-
gam a bőrömben. Azt mondták, majd 
2 év és abbahagyom, nem leszek soha 
90 kg-os, de azt mondtam, megmuta-
tom. Ez így indult el. Nem volt tervben 
a versenyzés, de amikor nézegettem 
magam edzés közben és láttam ver-
senyfotókat, gondoltam, nekem is 
lenne itt keresnivalóm. Kormány Mi-
hállyal találkoztam, tőle kérdeztem 
meg először, hogy lenne-e esélyem a 
versenysportban? Tőle kaptam némi 
segítséget a kezdetekben, pld ho-
gyan állítunk össze egy diétát? Az 
első versenyem 2011-ben rögtön 
egy Superbody volt, ahol száraz 
voltam, de a pózolás egyáltalán 
nem ment. 

Emlékszel még az első verse-
nyed hangulatára? 

Katasztrófa volt. Nagyon drága hosz-
szú, fárasztó felkészülés volt, ami-
ben megfizettem a tanulópénzt. Be 
voltam feszülve, nem mertem enni, 
száraz voltam, de nem tudtam pózol-
ni. Anélkül pedig nem tudod magad 
megmutatni és nincs siker. Lövésem 
sem volt, hogy mi a teendő. Senki nem 
mondta meg mire figyeljek. Mindig 
azt mondtam: Ez nem igaz, ennél én 
többet tudok! Picit felszívtam magam, 
senkitől nem kértem segítséget és a 
következő versenyévben a 2012-es 
szezonban a Dunakanyar Kupán már 
3. voltam, majd a Superbodyn beke-
rültem a TOP6-ba. Sokan javasolták, 

hogy kérjek segítséget, kimondottan 
a versenyfelkészülés kapcsán, mert a 
versenyre mindig elment a formám. A 
2013-as évben pihenő volt, majd 2014-
ben kerestem fel Bognár Gergőt, aki 
segített az őszi szezonra felkészülni. 
Gary mondta, ha a karomon tudnék 
hozni, nagyon jó versenyző lennék. Amit 
Gary átadott, azt profin megtanultam, 
már tudtam, hogy mire kell figyeljek. 

2014. volt a korábbi versenyzési sza-
kaszod vége, akkor a Kriko Kupa 3.0-
án ezüstérmes lettél. Milyen élmények 
fűződtek ahhoz a versenyhez? 

Az egy rohadt jó verseny volt, nagyon 
jó emlékem fűződik hozzá, pedig nem 
indult minden simán. Előző nap volt a 
Bodysport Kupa, alig aludtam valamit. 
A regisztrációkor derült ki, hogy az ösz-
szes kajám megromlott, mert nem volt 
hűtőben, de megettem és imádkoztam, 
hogy ne legyen bajom. A helyezéssel 
meg voltam elégedve. Kánya Roland 
előzött be komoly formával, gratulál-
tam is neki. Ha valaki jobb nálam, azt 
jelenti, hogy jobb a genetikája, több 
felkészülést tett bele és azt elismerem.  

Publikus, hogy akkor mi vetett véget 
jó időre a versenyzésnek? 

Először megelégeltem, elfáradtam. 
Valami mindig elment nekem. Plusz 
elég komoly gerincsérvet kaptam, azt 
mondták ennyi volt, úgyse állok többé 
színpadra, örüljek, hogy edzhetek, a 
versenysportot felejtsem el. Ekkor azt 
mondtam, nem fogtok kárörvendeni 
rajtam. 2 évig magamnak csináltam 
rehabilitációs gyakorlatokat, majd 
mondtam, hogy ismét felkészülök. 

Milyen érzés volt visszatérni egy is-
mert versenyhelyszínre 6 év után és 
annyi év kihagyás után az ezüstöt 
aranyra váltani? 

Én a Krikóról úgy jöttem el anno, hogy 
nagyon szimpatikus volt a verseny. Az 
élmény ugyanaz volt most is a verseny 
kapcsán, pedig miután elindultam Nyír-
egyről Hódmezővásárhelyre, egy fának 
csapódtam 90-nel, majd jött egy kocsi, 
kihúztak az árokból és úgy mentem to-
vább. Azt gondoltam, hogy ekkora kár 
után nyerjem meg! Úgy álltam hozzá, 
hogy felkészültem, ez a maximum, szá-
raz voltam, tudtam, hogy a legtöbb izom 
van rajtam. Magabiztos voltam, de nem 
tudtam, hogy nyerek-e? Kimentem a 
színpadra, de azt nem tudtam, hogy 
időre kell bemutatni a kötelező pózokat. 



tapasztalt edző 
sem segíteni. 

Kiderült, hogy 
nekem az 
át laghoz 

képest ma-
gas a szénhid-

rátigényem. Tavaly 
korán, májusban kezd-

tem a diétát és augusztusra, 
2 hónappal a verseny előtt én 

már be voltam száradva, eres volt 
a hasfalam. Akkor már tudtam, hogy 
sajnos hibáztam. Úgy gondolom, ha ké-
sőbb kezdtem, még jobb lehetett volna 
a fizikumom. Az edzéseket mindig fullon 
odateszem. A kivitel, az izomstimuláció 
folyamatosan javult. Bizonyos gyakor-
latokat a sérvem miatt nem tudok csi-
nálni. Nincs nagy súlyos guggolás már. 
Sokkal nagyobb lett a combom, pedig 
nem használtam nagy súlyt, viszont 
szörnyen magas ismétlésszámmal dol-
gozok, amitől más már beájulna. Azóta 
mindig izomlázam van. Előtte extrém 
súlyos lábtolás volt és minél nagyobb 
súllyal guggolás.

Az IFBB Academy Nemzetközi 
Szakedzőképzését is elvégezted.  Mi-
lyen indíttatással?

Igen, 2012-ben végeztem el és jó él-
mény volt, habár rengeteg időt elvett. 
Akkor is versenyeztem, mellette vé-
geztem el. Kellett a papír, szerettem 
volna, érdekelt, sok pluszt adott. Veres 
Tamás nagyon sok mindenben segített, 
jó tanár volt. Sok okos dolgot mondott 
el érthetően a sejtbiológiától kezdve. 
Illetve adott bírói képzést is, ezért vol-
tam megbolondulva néhány verseny 
után az értékelésektől. 

A social media posztok alapján ki-
derült, hogy elkötelezett állatvédő és 
állatbarát vagy. 

Így igaz! Nekem is van cicám, akit na-
gyon szeretek. Volt 2 kutyám, foxterrier 
és tacsi is, de a cica jobb állat. Akkora 
arcok, mintha földönkívüliek lennének. 
Amúgy a galamboktól kezdve minden 
állatot szeretek, nem bírom nézni a 
szenvedésüket. 

Kökény József testépítő milyen em-
ber a mindennapokban? 

Szerintem vidám ember vagyok, so-
kat pörgök és imádok edzeni. Akkor is 
edzek, ha túledzem magam, amit nem 
lenne szabad.

Lejárt az egy perc 
és én be sem 
mutathattam 
minden pózt. 
Azt hittem, 
hogy a 
többi re 
nem kíván-
csiak, eleget láttak 
belőlem. Meglepődtem, 
megijedtem. Aztán az Ab-
szolút Bajnok fordulóban már 
nagyon élveztem a fényeket, a füs-
töt, ott már nem voltam megijedve. A 
helyezéssel és a pontozással is meg 
voltam elégedve. A 4. hely kihirdeté-
sénél már azt mondtam, hogy baromi 
jó a dobogósok közé kerülni a rengeteg 
kihagyás után! 

Változott a szabályrendszer, már 
nincsenek szabadgyakorlatok. Szá-
modra ez könnyebbség volt? 

Nagyon örültem neki, mert bár én sze-
retem a szabadgyakorlatokat, de most 
nem volt kedvem foglalkozni vele, ki-
merült voltam, csak nyűg lett volna. Ha 
már kész van, akkor jó, de a begyakorlás 
része az macerás. A színpadi pózok 
alatt nem mosolygok, akkor háború van! 

Folytatod a versenyzést az idei évben 
is? 

Idén már 120%-ot próbálok magamból 
kihozni, mert mindent megtanultam, 
mit hogyan kell csinálni! Remélem, en-
gedi a derekam is, hogy folytassam. 
Most 10 kg-val vagyok nehezebb (112,5 
kg), mint a tavalyi diéta kezdetén, amit 
tisztán szedtem fel. Idén egy román 
versenyre, a Pro Nutrition Grand Prix-re 
is készülök, illetve a Krikóra (olyan 96 
kg-osan) és a Superbodyra. A Body-
sportot még nem biztos. 

Mi változott az első versenyfelkészü-
lésedhez mérten 6 év után az újabb 
felkészülési időszakban? 

Félredobtam mindent, amit akkor tanul-
tam, kivéve a Gary által megtanította-
kat. A kihagyás alatti 4 éven keresztül 
fél évet diétáztam és most mindent 
teljesen másképp csináltam. 230 gr 
szénhidráttal tartottam egy száraz 
állapotot - ami másnak nem fér bele a 
versenydiétába, mert sok - a korábbi 
50-60 gr-os, illetve 0-s szénhidráthoz 
képest, amitől ájultam el és nem volt 
normális. Jót tett a kihagyás alatti kí-
sérletezés és megtapasztalás, hiszen 
a saját anyagcserédben nem tud egy 


