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NÉVJEGY

Egyre ritkább, hogy valaki a Fitness 
Physique kategóriát válassza, ahol a 
testforduló mellett egy ütős, akroba-
tikus körben is meg kell mutatnia te-
hetségét. Van „előéleted”, ami alap-
ján itt is versenyzel? 

2000 környékén levittek RSG-re, ahol 
egy orosz edzőm volt. Ez a sport, vala-
mint az oroszos mentalitás adták meg 
az alapját a mozgáskultúrámnak, egy-
úttal nevelő jellegű tevékenység is volt. 
Nagyban hozzájárult a személyiségem 
formálásához és kibontakozásához. 

Hogyan jött az életedbe ezt követően 
a fi tnesz? 

Kb 3 év után váltottam a fi tneszre, mert 
jobban mentek a dinamikus, akrobati-
kai és erő elemek. 2003-ban a Proform 



Kupán voltam először versenyen 
és a fi tneszt még gimnáziumban 
is folytattam. 
Abba sem hagytam, csak közben 
jött a küzdősport is. Nagyon klasz-
szikusan ragaszkodom a „rendes” 
fi tneszhez, a gyakorlati részhez, 
nem a testfordulóhoz. Összetett ké-
pességekkel kell rendelkezni, erős-
nek, hajlékonynak kell lenni, szépen 
mozogni. Gyakorlatilag mindenre 
kell fi gyelni. Kisebb-nagyobb szü-
neteket tartottam a munka miatt, 
vagy a küzdősportot erőltettem - 
mert párhuzamosan csinálom. 

Ha jól tudom egyszer már visz-
szavonultál. Minek köszönhető a 
visszatérés? 

Volt egy kis kapuzárási pánikom 
26 évesen, mint sportoló. 1-2 jó 
versenyző még van a sportágban, 
de ebben a korban már szinte min-
denki visszavonult. Úgy gondoltam, 
hogy van még jó 6 évem benne, ezt 
meg kell húzni 31-32 éves koromig. 

Mi a legnehezebb és a legélveze-
tesebb a Fitness Physique kate-
góriában? 

A legnehezebb számomra a csa-
joskodás a színpadon, azonosulni 
önmagam eladásával. A legjobb 
megküzdeni azzal a ténnyel, hogy 
a diétázva lemerült immunrendsze-
rem mellett túllépek a korlátaimon. 

Mennyi sérüléssel jár számodra a 
versenyzés? 

Komoly, műtendő sérülésem nem 
volt. 11 éves koromtól vannak 
visszatérő izületi fájdalmaim, de 
megfelelő mozgással, gyógytor-
nával ezt kordában tartom. Izületi 
gyulladások vannak inkább, de ész-
re sem veszem őket. Van krémes 
szekrényem és a rutin, hogy milyen 
sérülésre mit használjak. Fekete 
nadálytő krém (esetleg jégzselé) 
és szolárium mindent megold egy 
mosolygós arccal.  (nevet) 

Nem csak Fitness versenyző vagy, 
de Model Physique +170 cm kate-
góriában is indultál 2. helyezést 
elérve. Mennyire zsigereli ki a 
szervezeted a 3 színpadra állás?

Elképesztően. De mivel sportoló va-
gyok, bennem van a teljesítési vágy, 
hogy a legrosszabb állapotomban 
is a legjobban nézzek ki. Szélső-

ségeket és határokat feszegetek. A 2 
versenykategória 2 teljesen más világ. 
Az egyikben királynőnek kell lenni, a 
másikban egy harckocsinak. A fi tnesz 
sportág párhuzamban van a személyi-
ségemmel. Férfi as, markáns munkám 
van, de csajos is vagyok. Kikapcsolok 
minden negatívumot és belegondolok 
abba, hányan szeretnének ilyen formá-
ban lenni? Én divatkollekció eladáshoz, 
marketinghez hasonlítom a színpadi 
jelenlétet. 

Palatinus Team tag vagy. Tündivel 
hogyan találtatok egymásra? 

A Tündi 2003 óta kísér fi gyelemmel. 
Az egész utamat végig követte gye-
rekkorom óta. Sok fi tnesz edzővel, 
módszerrel találkoztam, de őt tartom 
a legőszintébbnek - szívből mondom. 
Próbál személyre szabottan az ember 
lelkületével foglalkozni, nem sémában. 
Az őszintesége, szakmai tudása, az 
egyént fejlesztése kiemelkedő. 

Nem élsz aktív életet a social me-
dia-ban. Milyen ember vagy a min-
dennapokban? 

Nem szeretem reklámozni magam, az 
nem sportolói magatartás. Derékszög 
párhuzam vagyok a hivatásomból 
kifolyólag is. Precíz, szabálytartó va-
gyok, de egyben laza és közvetlen is. 
Van bennem egy kimért alázat. Szere-
tem a közvetlen bohókás embereket, 
akikben van tartás, rendszerezettség, 
elkötelezettség. 

Sok küzdősportos bejegyzést, fotót 
láttam rólad edzésekről, versenyek-
ről. Jóval többet, mint a fi tnesz világ-
ban zajló szereplésedről. A nem iga-
zán csajos sportok hogyan lettek az 
életed részei? 

A nagypapám elég jó boxoló volt. Olim-
piára is készült és a bátyám is azonos 
hivatással küzdősportol, mint apukám 
is. 15 évesen mentem le az első thai box 
edzésemre. Hatalmas állóképességet 
adnak ám a fi tneszhez és rengeteg 
unalmas futópados kardiót megspó-
rolhatok, ettől vagyok én ÉN. Ebből a 
2 személyiségből állok. 

A hivatásod mennyire egyeztethető 
össze a felkészülésekkel és verseny-
zésekkel?  

Szerintem nincsen Magyarországon 
még egy katona lány, aki ilyen munka-
renddel bármilyen sportban eredmé-
nyesen fel tudna készülni. Hozzá kell 
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illetve a backstageben a csapat. A 
többi kategóriában is részrehajlás 
mentesen értékeltek. Nagyon rend-
ben van. 

Hogyan tovább? Folytatod a fel-
készülést és a versenyzést? Mi-
lyen célok, címek lebegnek a sze-
med előtt? 

Nem tudom mikor lesz kvalifi kációs 
és nemzetközi rangos verseny, de 
szeretném magam megmérettetni, 
mint Viki! (szerk.: Neufeld Viki) Meg-
látjuk, hogy mit tudok magamból 
kihozni, de az eltökéltség megvan. 

A családod, baráti köröd hogyan 
viszonyul a versenyzésedhez? 
Szorítanak érted a versenyeken? 

Amennyiben az idejük engedik, ott 
vannak. Apukám is külföldön dol-
gozik, kevésbé mobilis, de mindenki 

mindenben támogat. A kollégáim 
nagyon sok erőt adnak nekem. To-
leránsak, amikor a szénhidrát meg-
vonásom bekövetkezik, ami nagyon 
jólesik számomra. 

Hogyan tudsz kikapcsolódni? 
MOST kell meghúzni! Alig eszem, 
így bulikban csökkentett költségve-
téssel maximum 3 vodka-szódával 
(abban van a legkevesebb kalória) 
máris tánckirálynő vagyok. Táncolni 
imádok és az is zsírégető. 

Szerinted mi a legjobb és a leg-
rosszabb tulajdonságod? 

A legrosszabb? Hirtelen haragú 
vagyok, de 5 perc kiabálás után 
lehiggadok. A legjobb tulajdonsá-
gom  a feltétel nélküli kedvesség és 
önzetlenség.

tennem senki nem támogatja a felkészülésem. 
Delegáció után, éjjel edzek rendszeresen. 

Korábban az IFBB-nél versenyeztél, aztán 
jött a váltás a WBPF / HBPF szövetség irá-
nyába. 

Tündinek köszönhető. Sokkal becsületesebben 
pontoznak és az ellentételezés kifi zetődőbb. 
A fi tnesz részt is fejlesztik, ahogy Tünditől 
hallom.  

Milyen élményeket szereztél a Krikón? 
Mennyire voltál elégedett a versenylebo-
nyolítással, eredményeiddel? 

Őszintén mondom, hogy elképesztően precíz 
volt a szervezés és kedves a regisztráció alatt, 
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