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NÉVJEGY

Levente pár éve versenyzik a WBPF / 
HBPF szövetségnél. Indult már Világ- 
és Európa-bajnokságunkon is, tavaly 
pedig a Kriko Kupa 8.0 Sport Physique 
+180 cm kategória Magyar Bajnoka lett. 

Nem tudja mindenki, de a testépí-
tést megelőzően is volt komoly sport 
múltad. Beavatnál minket? 

5 évesen kezdtem el judózni faterom 
hatására, aki fi atalon űzte ezt a sportot. 
17 éven keresztül volt az életem része, 
felnőtt harmadosztályon rendszeres 
dobogós helyeket szereztem. Emellett 

6 éves koromtól úsztam is verseny-
szerűen az általános iskola végéig, 
diákolimpiákra jártam, ott is dobogós 
helyezésekkel végezve. Közben kara-
téztam, kosaraztam, sőt balettoztam 
is. Természetesen csak a lányok miatt 
próbáltam ki és egyetlen alkalommal. 
(nevet) 

Hogyan jött a váltás az edzőtermi 
sportok felé?

Komoly szinten judóztam és akkoriban 
nagyon vékony testalkatú voltam. 
Amikor súlycsoportot léptem, fel kellett 



erősödnöm a többiekhez, ezért kezdtem 
el edzőterembe járni 15-16 évesen. Ez 
túl jól sikerült, hamar szerelem lett és 
egyre többet jártam a terembe. Egyedül, 
segítség nélkül edzettem, de lelkiisme-
retesen és szorgalmasan csináltam. 
Amikor eltelt pár év és kezdtem jobban 
kinézni, Barkóczi Tomi látott a teremben 
és megkérdezte, nem akarok-e felké-
szülni egy versenyre? Természetesen 
akartam. 

Milyenek voltak az első versenyekkel 
kapcsolatos élmények? 

Körülbelül egy 15 hetes felkészülés után 
a 2015-ös Fitbalance volt az első verse-
nyem, majd rá 1 hétre a Muscle Beach. 

A színpadra lépés előtti időszak nem a 
legfényesebb emlékem. Nyár volt 40°C, 
akkor használtam először vízhajtót és 
nagyon rosszul voltam, a többiek dur-
rantottak a backstageben, én meg csak 
egy jégkockát szopogattam, támasz-
tottam a színpadot és küzdöttem az 
életben maradásért. A színpadon ösz-
szekaptam magam, már jobban lettem 
és kifejezetten büszke voltam magamra, 
hogy végig csináltam. Megtetszett a 
feeling, így maradtam a versenyzésnél. 

A testépítők kemény magja hajlamos 
a Sport Physique kategóriát és a fi -
zikumba fektetett munkát leértékel-
ni. Mivel tudnád cáfolni, hogy nincs 
igazuk?  

Azzal, hogy nem véletlen, hogy eltö-
rölték a súlyhatárt nemzetközi szinten 
sok szövetségnél a kategória követel-
ményeknél és emiatt sok versenyen 
igencsak izmosabbak és nagyobbak 
a versenyzők az eggyel erősebb kategó-
riák versenyzőinél is. Ez a teória már egy 
ideje megdőlt. Pontosan ugyanannyi 
munkát kell mindkettőbe beletenni. A 
színpadi prezentációnál pedig nem elég 
izmosnak lenni, de a kisugárzásra és 
könnyedségre is fi gyelni kell. 

Milyen versenyek adták neked eddig 
a legnagyobb élményeket? 

A 2018-as WBPF Európa-bajnokság 
Szlovákiában, ahol ezüstérmes lettem. 
Szuper helyszín, nagyon jó helyezés, 
klassz társasággal és az volt az első 
rangosabb versenyem. Majd a thaiföldi 
WBPF Világbajnokság a rangja és a 
helyszíne miatt. Ott ugyan miután nem 
kerültem a TOP5-be, nagyon magam 
alatt voltam pár napig, de aztán ösz-
szeszedtem magam és megfogadtam, 
hogy nekifutok még egy VB címnek. 
Akkor kint a VB után készíttettem egy 
tetoválást is, ami számomra inspirációt 
ad ahhoz, hogy soha ne adjam fel!

Barkóczi Team tag vagy és Tomi jó 
barátja. Hogyan csöppentetek egy-
más életébe és miben segíti ő a ver-
senyzői pályafutásod? 

Minden hozzá kötődik a sporttal kap-
csolatban, ő hozta az életembe. Több-
nyire felváltva versenyzünk és segít-
jük egymást. Baj csak akkor van, ha 
ez felborul és mindketten egy időben 
versenyzünk, akkor néha csaknem ösz-
szeverekedünk. (nevet) Nagyon sokat 
tanultam tőle az évek során. Mindig 
egyeztetjük az étrendem és közös 
hobbiként az ország minden termét 
végiglátogatjuk, többféle edzésmód-
szert kipróbálva. Sánta Tomit is Bar-
kóczi Tomin keresztül ismertem meg, 
hozzá is rendszeresen ellátogatunk a 
Fehérvári Cutlerba egy közös edzésre. 

Indultál már EB-n, VB-n és Amateur 
Olimpián is. Milyen címeket szeretnél 
még begyűjteni? 

Idén eleve nem terveztem versenyzést, 
tömegelek, mert jövő tavasszal és ősz-
szel egy durvább formával szeretnék 
indulni, kizárólag komolyabb versenye-
ken. Amatőr versenyeken is szeretnék 
indulni és a profi  kártyáért is. 
Egy amatőr VB cím megszerzése nagy 
vágyam, hiszen annak rangja van. Ha 
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Mi az, amit még nem tud-
tam rólad? 

7 évig voltam rendőr, őrpa-
rancsnoki ranggal szereltem 
le. Szerettem, de nem volt 
tervezhető az életem.

sikerül megszerezni a Pro Kártyát 
vagy a VB címet, még egy ideig biztos 
nem hagyom abba, hiszen Varga Dani 
(Danybuilding) megmondta, amikor er-
ről társalogtunk a műsorában: VB címet 
egyszer bárki nyerhet (kis szerencsével), 
de kétszer nem.

Maradsz a Sport Physique kategóri-
ánál? 

IGEN!!! Kérlek így írd a válaszom, csupa 
nagybetűvel és 3 felkiáltójellel! 

A versenydiéta után mennyire tartod 
magad a tiszta étkezéshez?

Amikor versenyszezon van, mindig 
megfogadom, hogy nem zabálom szét 
magam, nem engedem el a formát. Ez 
közvetlenül a versenyszezon után nem 
jön össze. De aztán mindig összekapom 
magam és tartok egy normál formát. 
Most felhergeltem magam versenyek 
nélkül is és tartottam egy 12 hetes di-
étát, hogy megmutassam, ennyi idő 
alatt milyen forma érhető el. 

Az edzések az életed pótolhatatlan 
része? 

Igen! Imádok edzeni. Az edzéseimet én 
magam állítom össze. Nyomom, mint 
az állat, néha azt mondják, elmebeteg 
vagyok. Versenyszezonon kívül 1-2 nap 
pihenőt tartok és 1-2 nap a kardió van 
egy héten. A mellem el van maradva, 
azt szeretném felhozni, mint gyenge 
részem. 

Mi a legnagyobb élményed a sporto-
lói karrieredből? 

Egyértelműen a szlovák WBPF EB. 
Mit gondolsz, meddig tart még nálad 
a versenyzési láz? 

Ez a jövő év függvénye. Mert szeretnék 
családot is, ha találnék egy megfelelő 
párt. 

Ha abbamarad, maradsz a verseny-
sport közelében? 

Mindenféleképpen a válaszom: IGEN!!! 
Azt, hogy milyen formában, még nem 
árulom el. 

Milyen vagy a magánéletben? 
Nagyon pörgős életet élek, általában 
mindig rohanok. Mivel a munkám miatt 
én éjszakázok is, nehezebb a verseny-
felkészülés, de a pörgős alaptermésze-
temnek köszönhetően mindenen túllen-
dülök. Egyedül élek, magamra főzök. 
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