
Név:  Boros Márk   
Sportág:  Sport Physique
Foglalkozás: raktáros multi cégnél, testnevelő edző
Kedvenc kaja

off szezon: egy jó csülöktál
diétás:  lazac                  

Kedvenc testrész: has
Kedvenc gyakorlat: haskerék
Kedvenc sportoló: Ronnie Coleman
Hobby:   lövészet, érdekelnek a fegyverek

NÉVJEGY

Szinte kötelező kérdés: A sport mindig 
is az életed része volt? 

Örökmozgó gyerekként egy borsodi kis 
faluban nőttem fel, ahol nem igazán 

volt lehetőség a sportok széles körű 
kipróbálására. Leginkább a favágás 
és a garázs konditerem maradt, 

aminek meg is lett az eredménye! 
2 sportág lett az életem része 
hosszabb ideig, a küzdősportok 
és a testépítés.  

A muay thai és a thai box 
művelője, kedvelője vagy.  

2013-ban kerültem fősulira, 
majd rá egy évre kevered-
tem én a küzdősportok 
világába. 
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Egerben ismerkedtem meg a thai box klub 
vezető edzőjével, Nagy Ádámmal. Eleinte 
csak edzésekre jártam hozzá, majd tel-
tek-múltak az évek és lehetőséget kaptam 
segédedzői posztra és így csöppentem 
bele az edzői világba is. Kb 5 éven keresz-
tül végeztem edzéseket, majd sajnos egy 
sportsérülés miatt abba kellett hagynom. 

A küzdősportok után hogyan jött a tes-
tépítés és a versenysport? 

Gyerekkoromig vezethető vissza az érdek-
lődés az életem részeként nagy szerepet 
betöltő 2 sportág iránt. Mindig is érdekelt 
a küzdősport és a testépítés, hogy jó fizi-
kuma legyen az embernek. Először jött a 
küzdősport, majd a térdsérülés, ami miatt 
nem tudtam folytatni azt. Utólag ezt a sé-

rülést vehetjük egy jelnek. Egy gyerekkori 
cimborámmal kezdtem el a testépítést 
hobbi szinten. Már otthon, Borsodban is 
jártam 1 évet edzésre, majd a főiskolán 
testnevelő edző szakot választottam. Men-
tek az edzések és olyan komolyan vettem, 
hogy felmerült az ötlet, hogy mi lenne, 
ha? 2020. januárjában jött az elhatáro-
zás, hogy a felkészülésben a színpadig 
nem állok meg. A motiváció megvolt, de 
a versenyzői szintű tapasztalat hiány-
zott. Egy ismerősön keresztül kerültem a 
Lekli-Oczella Teamhez, hogy az őszi sze-
zonban elinduljak. Elmentünk, váltottunk 
pár szót Lacival, edzettünk egyet és mivel 
tetszett neki a fizikumom, bele is vágtunk 
a felkészülésbe. A távolság miatt legin-
kább Hadler Dávidhoz jártam Hatvanba, 
aki szintén a csapat tagja, javarészt vele 
készültem. Megtaláltuk a közös hangot 
és szépen folyamatosan jött a forma is. 
Nekem sem az edzéssel, sem a diétával 
nem volt problémám, de a tömegelés, az 
kihívás volt. Igazából semmi sem vált be, 
fejben dőlt el, hogy az adott étel mennyi-
ségnek be kell menni!  

Első versenyévadosként mennyi ener-
giával járt számodra a felkészülés, az 
mennyire viselt meg? 

Nekem tavaly 10 hónapom ment rá erre. 
Nem esett nehezemre egyik része sem. 
Fejben eldöntöttem, hogy menni kell, csi-
nálni kell, nincs kibúvó! Az alázatos, kitartó 
munka meghozta gyümölcsét. Verseny 
közeledtével, ahogy megkezdtem a dié-
tát, magas ismétlésszámokkal dolgoztam 
inkább, heti 5-6 napon. Nem nagyon ing-
adoztattuk a szénhidrátot, forma csekko-
láskor folyamatosan csökkentettük. 

A tavaly őszi volt az első versenyszezo-
nod és a Bodysport Kupa volt az első 
sportági versenyed. Újoncként hatalmas 
sikerrel indítottál, hiszen 2 kategória 
bajnoki cím mellé egy abszolút bajnoki 
győzelmet is szereztél.  

Meg is kaptam több embertől, hogy jól 
nyitottam, sikerült elhozni mindent. Na-
gyon jó élmény volt az elejétől kezdve. 
Kérdezgették, hogy miben indulok és ment 
a méregetés már a barnítás alatt is. Jött a 
tehetségkutató és az első győzelem. Aztán 
muszáj volt pihennem a felnőtt kategória 
előtt. Ahogy ott is megkaptam a kupát, 
jött az infó, hogy nyomjam a fekvőt, dur-
rantsak tovább, hiszen az abszolút bajnoki 
cím még hátra van. Én még komótosan 
sétálgattam a nyereményekkel, kupával, 
amikor jött Molnár Zsófi, hogy megvolt már 
az abszolút bajnoki forduló? Kikapott min-
dent a kezemből, rohantam a színpadra 
és jött az abszolút bajnoki cím is. 

A HBPF Magyarország versenye hogyan 
került képbe? 

Csapat szinten mondták Laciék, hogy szá-
momra 2 verseny ajánlott, a Bodysport 
és a Kriko. A Bodysporthoz hasonlóan a 
Kriko Kupa is nagyon nagy élmény volt. Új 
dolog volt a póz rendszer követelménye, 
de szerencsés vagyok, mert a küzdősport 
kapcsán lett egy jó ritmusérzékem, nem 
esett nehezemre átállni, ezt az eredmény 
is tükrözi. A verseny számomra teljesen 
pozitív volt, minden zökkenőmentesen 
ment. Titkon reméltem a győzelmeket. Úgy 
számoltan, hogy a dobogós helyezés egy 
jó erős mezőnyben is meg lesz. A senior 
kategóriában ott volt Marek Gyuri kiváló 
formában, jó volt magam vele összemérni. 
Az első 2 kategóriában a versenyzés köny-
nyen ment, de az abszolút bajnoki forduló 
már nagyon kivett belőlem, ahogy lejöttem 
a színpadról, rögtön enni és inni akartam. 



A Lekli-Oczella Team volt a legnagyobb 
és legeredményesebb csapat a Kriko 
Kupán. A sikeres kezdés után velük foly-
tatod tovább a közös munkát?  

A mai napig is együtt dolgozunk tovább, 
készülünk ismét az őszre. A tavaszt a jár-
ványhelyzettől függetlenül sem terveztük 
a tömegelésem miatt. Ősszel a Krikon 62 
kg-val mérlegeltem, a kategóriámban én 
voltam a legkönnyebb. Idén jó lenne 70 kg-
mal mérlegelni a Krikón. Az őszi versenyek 
kapcsán 4 versenyt tervezek. A Bodyspor-
ton illene egy címvédés. Megnézzük, hogy 
sikerül-e idén a Krikón az arany? Illetve a 
Hercules Kupa és a Superbody szerepelnek 
a versenyek között újdonságként. Motivált 
vagyok, az edzések még keményebbek, 
de a tömegelésben vannak hullámvöl-
gyek. Sokszor van, hogy nincs étvágyam, 
tuszkolós a dolog, de már sokkal jobb a 
súlyom, mint tavaly ilyenkor. 

Akik folytatják a versenyzést, gyakran 
nem állnak meg a kategóriájuknál, ha-
nem tovább edzve és óhatatlanul iz-
mosodva kategóriát is ugranak. Te is 
kacérkodsz ezzel? 

Megfordult a fejemben! Mihelyst lesz tömeg 
a combomon. 
A küzdősport 
miatt nagyon 

bevékonyulok. Megyünk, ameddig tudunk, 
aztán meglátjuk, hogy a magánéleti dol-
gok hogyan befolyásolják a versenyzéssel 
kapcsolatos terveket. 

Párod, Hossó Krisztina személyi 
edző. Ő miben tudott segíteni szá-
modra a felkészülésed során?  

Nagyon sokat köszönhetek 
neki. Elviselt a változó 
hangulataimmal is, 
egészen a színpadig 
támogatott. Volt, 
hogy az étkezé-
sekben is segített 
a főzés részben, 
ami nagy se-
gítség szá-
momra, mert 
3 műszakban 
dolgozom. 
Sok ember 
kikopott az életemből, de akik megma-
radtak, azok folyamatosan támogattak.

Van egy kisfiad, őt is terelni fogod a 
sport felé? 

A kisfiam az előző kapcsolatomnak 
köszönhetem. Sajnos néha háttér-
be szorult, de igyekszem építeni 

az apa-fia kapcsola-
tot. Szokta mondani, 

amikor velem van, 
hogy menjünk a 

tornázóba! 

Ragaszkodom hoz-
zá, hogy legyen va-
lamilyen sport az 
életében, amit ő 
választ. 

Ha van szaba-
didőd, azt mi-
vel töltöd? 

Az utóbbi 
időben csak 
a napozás és 
a szolárium maradt pár 
perc kikapcsolódásként. A munkám 
mellett igyekszem építeni az edzői 
karrieremet is. Így teljes mértékben ki 
vannak töltve a hétköznapjaim, néha 
a szombat is. A vírushelyzet meg-

mutatta, jobb, ha az ember több lábon 
áll. Személyi edzésekkel és versenyfel-
készítéssel szeretnék majd foglalkozni a 
későbbiekben. Hála istennek meg van a 
közös hang az edzettekkel, akikkel nyugodt 
vagyok és nagyon szigorú is. Ám nem csak 
velük, hanem saját magammal szemben is!


