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Gombos Miklós (Miki)

NÉVJEGY

Ebben a sportágban mindenkinek 
van valamilyen egyéb sportmúltja. 
Te mi után váltottál a gym-re?

Versenyszintem nem sportoltam, de 
az általános iskolában röplabdáz-
tam, atletizáltam, fociztam illetve 
sakkoztam.  

Hogyan jött az életedbe az edző-
termi sport?

Gimis végzős voltam, vékony test-
alkatú alacsony srác. Minden itt 
kezdődött. Mondhatjuk ebben az 
időszakban a lányok szemeteslá-
dája voltam. Emiatt is kezdtem el 
edzeni. Aztán valami teljesen mást 
kaptam ettől a sporttól, az életem 
része lett. Azóta is imádok járni, itt 
tudok kikapcsolódni a legjobban. 
Számomra a terem olyan, mint egy 
szentély. 
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Mikor határoztad el, hogy elég jó a 
formád és versenyen is megméret-
teted magad? 

Szerintem most sem nézek ki elég jól. 
Az ember mindig tanul és folyama-
tosan fejlődik. Mindenesetre 2016-
ban volt a legelső versenyem, egy 
IFBB Magyar Bajnokság, ahol Men’s 
Physique-ben indultam. Nem sike-
rült túl jól, a pozitív tapasztalatokat 
leszámítva. Sok mindent elrontottam, 
a diétát, vízhajtást, stb.. Igazából a 
versenykategória sem feküdt nekem, 
nem éreztem magam odaillőnek, a 
pózolás sem ment és a kopasz fejem 
sem illett a szépfi úk közé. 
A verseny után 2 év azzal telt el, hogy 
nagyobb tömeget építsek magamra. 
2018-ban egy versenydiétát végig-
csináltam, de balesetet szenvedtem. 
Az edzőteremben az egyik lábtoló 
rázuhant a lábamra. Jött a rehab és 
fél év kihagyás. Azt követően tudtam 
mindent újrakezdeni. 

Milyenek voltak a tavalyi őszi ver-
senyszezonos élményeid immár Ath-
letic-es formában? 

Tavaly a Kriko Kupa 
és a Herkules Trófea 
voltak a próba verse-
nyeim ebben az izmo-
sabb kategóriában, 
amelyekre az edzőm-
mel, Török Imivel és a 
pózoktatómmal, Sári 
Attilával készültem 
fel. Nekik nagyon so-
kat köszönhetek. Volt 

csaknem 2 évem és egy kitűzött cé-
lom, amit elértem. A HBPF versenyét 
az edzőm és a pózoktatóm is ajánlot-
ták, mert véleményük szerint reálisan 
pontozzák a versenyzőket.  
Minden téren pozitív volt az élményem 
a szövetséggel és a verseny lebonyo-
lítással kapcsolatban.

Nem jelöltél meg teamet a regiszt-
rációkor. Milyen nehézségekbe ütkö-
zik egy versenyző, ha nincs mellette 
csapat?

Konkrétan a versenyfelké-
szülésem alatt nem éreztem 
bármilyen negatív hátulütőjét, 
hogy nem léptem be bármilyen 
teambe. Ment a felkészülés, 
úgy, ahogy kell. Ha valamit 
nem tudtam,  megkérdeztem, 
az erre megfelelő emberektől, 
akik szívesen útba igazítottak 
és vezettek a céljaim felé.

Mennyire nehéz a kategóriád 
magasság és testsúly ará-
nyának megfelelni? Mindenki 
feszegeti a határokat, hogy 
minél izmosabb legyen. 

Amikor megismerkedtem a ka-
tegóriával és annak követelmé-
nyeivel, tudtam, ez való nekem. 
Mivel nekem nem érett meg az 
izomtömegem a maximumhoz, 
nem voltak ilyen problémáim. 
Ami igazán jól sikerült a felké-
szülésben és a diétámban, az a 
súlyom belövése volt, ezt hála 
istennek sikerült is betartani. A 
gyakorlati és elméleti tudásom 
is csiszoltam és szerencsére 
könnyen tudtam izomtöme-

get építeni a sérülésem után. Nem 
szeretem a gépeket, a szabadsúlyos 
edzések híve vagyok.  Ami nekem 
bevált, a nagyobb súlyok, szabályos 
keretek közötti kivitelezéssel.

A versenydiéta után mennyire tar-
tod magad a sportolókra jellemző 
étkezéshez?

Próbálom egész évben tartani ma-
gam a tiszta étkezéshez. Tervezett 
egész éves étrendem van. Ciklusokra 
bontom, amikor változtatok nem esik 
nehezemre tartani magam hozzá. 
Nem vagyok egy csirke-rizs fana-
tikus testépítő. Az emberek nagy 
része annyira rástresszel mindenre, 
az étkezésre, az edzésre. Ha ritkán 
többet eszek, többet is edzek. A nagyi 
szabolcsi töltött káposztáját például 
mindenképp megeszem. (nevet)
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Maradsz az Athletic Physique 
kategóriánál vagy vonz a 
„nagyfi úk” közti verseny-
zés is? 

Nem, nem… Nekem 
vékony csontoza-
tom van. Ez az a 
kategória, ami-
ben a legjob-
ban ki tudok 
teljesedni és 
visszaadja a 
bele fektetett 
munkát. 

Mit gondolsz, 
meddig tart még 
nálad a verseny-
zési láz és milyen 
célokkal? 

Amit nagyon sajnálok, hogy nem 
tudtam elmenni a világbajnokságra. 
De vannak olyan dolgok, amik szin-
tén fontosak, így előre kell nézni és 
nem hátra. Majd meglátjuk, hogy 
mit hoz a jövő. 30 éves vagyok, le 
vagyok maradva, a jelek szerint 
későn érő típus vagyok. (nevet) 
Élveztem a versenyfelkészülést, 
a színpadi szereplést. 
Most 1-2 évre kiesik a versenyzés 
az életemből. A 2 év alatt pár kiló 
izmot szeretnék még felépíteni. 
Aztán meglátjuk, szeretnék még 
versenyezni, de kell az anyagi fe-
dezet is hozzá. Ahogyan a bölcsek 
mondják: Az út a fontos, nem az 
eredmények. 

Maradsz a versenysport köze-
lében? 

A sport mindenképpen az éle-
tem része maradna, hiszen sport 
edzőként szeretnék dolgozni, 
azokat a tapasztalatokat, ami-
ket korábban szereztem és még 
remélem szerzek is, a későbbi-
ekben átadni másoknak.

Az interjút egy vizsgafelké-
szülés mellett egyeztettük. 
Erről mesélnél? 

Az egyik ismerősöm ajánlásával 
vágtam bele az European Fitness 

Institute 8 hónapos Testépítés 
- Fitness Sportedző képzé-

sébe, annak a vizsgáival 
zártam, most Sportedző 

lettem. 

A munkád mellett 
hogyan tudsz fel-
készülni a verse-
nyekre? 

Hála istennek az 
alosztályvezetőm 

nagyon segítőkész 
mindenben. A tö-

megnövelési résznél 
nem volt probléma, az 

edzést a kaját akár a 
határon is meg tudtam 

oldani. A diétámban az 
utolsó 3 hónapban kaptam egy na-
gyobb segítséget, beosztottak olyan 
szolgálatba, ahol kivitelezni tudtam a 
felkészülés hátralévő részét.
 A családod és baráti köröd hogyan 
viseli a sportolói életformát, a ver-
senyfelkészülést? 
Hála istennek a barátaim java része 
sportban tevékenykedik. A barátnőm 
NB1B-ben kézilabdázik, élsportoló-
ként megért és támogat. A családom-
nak voltak ellenvetései ezzel a sport-
tal kapcsolatban, de ahogy haladok 
előre, megértenek és támogatnak ők 
is az utamon. Az egyik öcsémet már 
meg is fertőztem az edzéssel és az 
ezzel járó szenvedéllyel. A nagyma-
mámtól ellenben még 2008 karácso-
nyára megkaptam Arnold könyvét, 
amit azóta is nagy becsben őrzök.

Finoman szólva sem vagy aktív a 
közösségi médiában! Mi az oka en-
nek a döntésnek? 

Az az igazság, hogy a munkám miatt 
sem igazán lehetek aktív felhasználó, 
de ezen túl is falusi gyereknek vallom 
magam és inkább élem az igazi éle-
tem és nem a virtuálisat.


