
Név:  Váradi Lili (Kisanna)
Sportág:  Model Physique
Foglalkozás: tervező grafi kus
Kedvenc kaja

off szezon: fánk, rántott sajt és minden, 
 ami sajtos
diétás:  édesburgonya
 sertésszűzzel, uborkával                 

Kedvenc testrész: derék
Kedvenc gyakorlat: minden, ami válledzés
Kedvenc sportoló: a bátyám, aki triatlonozik
Hobby:   a munkám a hobbim, fi tnesz

NÉVJEGY

Gondolom van sport múltad a fi tneszt 
megelőző időkből? 

Rengeteg. Kis koromban gyerekfi tnesz 
csoportban és egyéniben is versenyez-
tem. Majd athletizáltam, kerületi baj-
nokságokon vettem részt és táncoltam 
is 7 évig, több táncstílusban, egyéniben 
és csapatban is, utóbbiban világbajnoki 
címet is szereztünk.
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Hogyan lett az életed része az edző-
terem és a fi tnesz? 

Mindkettőt, az edzőtermet és konkré-
tan a fi tneszt is a bátyámnak köszön-
hetem. Először ő kezdett járni, így ha-
marosan én is követtem. Gondoltam 
jobb lesz a kondim. Eleinte egyedül 
kezdtem el járni a terembe, majd a 
nyakára jártam, hogy segítsen. 

Mi késztett arra, hogy színpadon is 
megmérettesd magad? 

Ahhoz is a bátyámnak van köze, bár 
már régebben is szemeztem a sport-
ággal. A bátyám lefutotta a maratont, 
én is jó akartam lenni valamiben és 
a fi tneszt választottam. 

Mivel egyáltalán nem vagy aktív a 
social media felületeken, nem oko-
zott kihívást, hogy megmutasd ma-
gad a színpadon?

Alapvetően csak a social mediában 
nem találom a helyem, amúgy tár-
sasági ember vagyok. Nem tudok 
szelfi zni, előnytelen képeket készítek 
magamról és az sem a fő tevékenysé-
gem, hogy fotóztassam magam. Nem 
úgy szeretek érvényesülni, hogy minél 
több képet készítsek magamról, nem 
vagyok jó ebben az önmarketingben. 
Ám szerencsére a versenyekkel ez 
nem függ össze.

Ki segítette a felkészülésed a ta-
valyi első versenyévadodban és mi 
alapján került bele a Kriko Kupa a 
versenynaptáradba? 

Popa team tag vagyok, velük készül-
tem fel. Az első versenyem egy nyári, 
balatoni rendezvényen volt, ahol jó 
helyezést értem el, így nekivágtam 
az őszi versenyszezonnak is. Alapve-
tően a Fitparádéval zártam volna a 
versenyzést, de jó volt a formám, így 
Popa úgy döntött, hogy folytassam, 
így a Kriko Kupára is neveztünk.  

Milyennek találtad a HBPF szövetség 
versenyét? 

A Kriko Kupán nagyon korrekt módon 
viselkedtek a versenyzőkkel. Habár 
nem volt a nagy a backstage, de jól 
kezelték és a verseny vége felé a 
csúszást is korrekten behozták. Az 
ott kapott versenypólót nagyon sze-
retem, az a kedvenc kardiós pólóm 
és a pulóvert is hordom. 

Számodra mi volt a legemlékeze-
tesebb és mi volt a legszomorúbb 
pillanat a versenyeiden? 

A legszomorúbb az a verseny volt és 
ami miatt csaknem abba is hagytam 
a versenyzést, amelyen mindkét ka-
tegóriámban 4. helyezést kaptam. 
Olyan méltánytalannak tartottam, 
hogy még fánkot sem akartam enni 
a verseny után. De hétfőre minden 
rendben lett, feldolgoztam magam-
ban. A legemlékezetesebb az a Kriko-
hoz kötődik és nem is maga a Magyar 
Bajnok cím, hanem az abszolút bajno-
ki 3. helyezés, hiszen ott a kategória 

bajnokok között értem el dobogós 
helyezést, ami igazán megmutatta, 
hogy az első szezonban a legjobbak 
között vagyok. 

Popa és Patrícia hogyan tudnak 
motiválni? 

Popát és csak főninek hívom. Ő tartja 
az edzést és már odaérve is motivált 
vagyok. Mindig meg van a pozitív 
visszacsatolás. Popa annyira tud-
ja, hogy mi a jó az adott embernek. 
Személyre szabottan motivál, tudja, 
mikor kell odaszólni és mikor megdi-
csérni. Patrícia a pózolást tartja. Be 
kell valljam, én nem tudtam magas-
sarkúban járni, de ő nagyon türelmes 
és segítőkész. Elmondta, hogy szá-
momra mi előnyös és mi nem, mit és 
hogyan kell csinálni! Segített a bikini 
választásban, a frizura és smink ta-
nácsadásban is. 
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Csapattársad Luca szövetsé-
günk világbajnoka lett, benned 
nem merült fel, hogy nemzet-
közi szintre lépj? 

Szerintem mindenkiben fel-
merül, iszonyatosan jó érzés 
is lehetett számára az út és a 
verseny is. Ázsiában teljesen 
más típusú lányok voltak. Iz-
galom szinten természetesen 
érdekel és valószínűleg én is 
belevágnék! Miért is ne? 

Meddig képzeled el a verseny-
zést? 

Profi  kártyát szeretnék 
elérni, amit ma már 
több szövetségnél 
is lehet szerezni. Saj-
nos most egy betegség 
miatt háttérbe szorul a 
versenyzés. De az elhivatott 
grafi kusi pályát is szeretném, 
nem tudom, hogyan lehet majd 
hosszabb távon összeegyeztet-
ni a kettőt. 

Számodra mi a legnehezebb és 
a legkönnyebb a versenyfelké-
szülésben? 

A legnehezebb mindig az utolsó 
pár hét, a szénhidrát megvonás 
és a versenyeken a várakozás. 
Kicsit  türelmetlen típus vagyok, 
ennék és innék is már, de a 
„szerencsés” magasságom-
mal mindig a legutolsó vagyok 
a kategóriámmal. Amikor más 
már eszik és iszik az nagyon 
fájó. Amit imádok, hogy be van 
osztva az életem. Nagyon sze-
retek edzeni és többet is tett az 
életemhez. 

A hétköznapokban is olyan 
csajos vagy, mint a kategóriád? 

Csajosnak nem mondanám ma-
gam alapvetően, én edzőruhá-
ban szeretek lenni. Persze jól elő 
tudom adni, hogy mindennap 
pont ilyen gyönyörű vagyok, 
mint a színpadon. A magabiz-
tosságom túllendít mindenen. 

Mit éreztél, amikor először ér-
ted el a színpadi formád?   

A legjobb színpadi formám az 
tényleg a Krikora ért be. A 6. ver-
senyen éreztem azt, hogy kellően 
száraz vagyok. Azt imádtam, 
nem lehet nem imádni. 

Mi az a plusz, amit csak ez a 
versenysport tudott adni az 
életedhez? 
Szerintem a kitartás és az idő-
beosztás. Ne az legyen, hogy 
össze-vissza eszem. Minden a 
helyére került, minek, mikor kell 
történnie. 

Mi az, amit a legkevésbé sze-
retsz benne? 
A szubjektív pontozás. Mert nem 
biztos, hogy csak a forma dönt 

egy adott helyezéskor. Ilyen-
kor azért a képek ma-

gukért beszélnek. 

Megnöveke-
dett a férfi -

aktól érkező 
ismerkedési 

szándék? 
Sajnos meg. Szerencse, hogy 
nem kell minden közeledésre 
válaszolni, megbolondulna az 
ember. 

Ha befejezed a versenyzést, 
mivel folytatod tovább? 
Az edzői munka nem vonz, de 
a terem marad az életem része. 
Most még várom a visszatérést. 
A jövő tavasz még nem biztos, 
de az ősz már igen. Idén tavasz-
ra bekészültem, a Covid nagyon 
betett.  

A család és a baráti köröd 
mennyire elfogadó és támo-
gató a sport kapcsán? 
A családom mindenben támo-
gatott mindvégig. Volt, hogy 
anyukám készítette a halaimat. 
A barátaimtól jobban megkap-
tam az elején. Ha bulizni men-
tünk, akkor szerintük egy vodka 
belefér... Aztán megszokták, 
hogy mentes víz és zöld tea 
párti lettem és a dobozomból 
kajálok.
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