
Név:  Takács Krisztina (Kriszti) 
Sportág:  Model Physique
Foglalkozás: személyi edző, csoportos óraadó
Kedvenc kaja

off szezon: magvak: mandula, kesudió
diétás:  metélőhagymás csirke, tilápia                  

Kedvenc testrész: váll és hát (és a haj)
Kedvenc gyakorlat: merevlábas felhúzás
Kedvenc sportoló: Michelle Lewin
Hobby:   ének, statisztálás

NÉVJEGY

Első igazi versenyévadát 2020. őszén vitte 
végig Kriszti, akivel a HBPF Kriko Kupa 
magas Tehetségkutató Model Physique 
győzteseként készült az interjú. 

Több sportban is kipróbáltad magad 
mielőtt a fitnesz irányába váltottál. 
Mesélnél ezekről?   

Gyerekkorom óta sportolok. Eleinte nép-
táncoltam, társastáncoltam, női fociztam, 
versenybicajoztam, görkoriztam, röplab-
dáztam… Egész életemet végig kísérte a 
sport és a mozgás. Először gyógypeda-
gógiával foglalkoztam, ami iszonyatosan 
nehéz hivatás, sokat kivesz az emberből. 
Akkoriban girjára jártam és láttam, hogy 
az edzőmnek a hobbija a hivatása, ekkor 
váltottam én is. 

:  Gandi
:  Bereczki Evelyn (portré fotók)
 Dunavolgyi Photography (verseny képek)



Elkezdtem a speedfitness edzőit, majd an-
nak egy rehabilitációs változatát, majd a 
csoportos fitness edzőit, a személyi edzőit 
és sok tervem van még mindig hátra. 
A gyógypedagógiát sem hagyom telje-
sen magam mögött, szeretném karitatív 
módon támogatni a sérült gyerekeket, 
ahogyan támogatom a leukémiás gye-
rekeket is. Nagyon szeretek versenyezni, 
a legfelemelőbb az önmagammal való 
versenyzés. Többször próbálkoztam a 
versenyzéssel is, de liszt és laktóz érzé-
kenyként, nem volt megfelelő a diéta, így 
egészségügyi problémák miatt mindkét 
csapattól megváltam. Majd kollégám és 
edzőm, Mészáros Dominik rágta a füle-
met 1,5 évig, mire együtt belevágtunk a 
versenyzésbe. 

Nem idegen tőled a reflektorfény, a 
fitnesz versenyek előtt diák szépség-
versenyen is értél el győzelmet. 

Mindig is érdekelt a kamera, vonzott a 
rivaldafény. Részt vettem termék reklá-
mozásokban, voltak fotózás felkérése-
im. Többször próbálkoztam a Miss Uni-
vers-zel is, de azt tapasztaltam, hogy a 
16-18 éves korosztály jobban megállja a 
helyét. Kiöregedtem már a szépségverse-

nyekből, meghagyom a fiata-
labb generációnak. Azonban 
hobbiból szívesen szerepelek 
a kamera túloldalán egy-egy 
fotózás erejéig. 

A 2020-as őszi volt az első 
versenyévadod. Hogyan 
formálta át a mindennap-
jaid a felkészüléssel járó 
életmód változás?

A korábbi próbálozásokkal szemben 
Dominikkal nagyon jól együttműködünk. 
Rögtön elsőre megvolt, hogy mi az, ami 
jól betölt és a vízhajtás is jól sikerült. Rá-
jöttünk, hogy a testem 2 különálló módon 
működik. A felsőtest hamar szárad, ne-
hezen izmosodik, míg a comb és fenék 
hamar izmosodik és nehezen szárad. 
Kiemelt hangsúlyt kapott a kardiózás, 
az éhgyomros kardiók és az edzés utáni 
kardió. Felül 3 héttel a verseny előtt kész 
vagyok, míg tipikus nőként a popóm zsír-
raktár. (nevet) Az elején nagyon pánikol-
tam, amikor láttam, hogy a lábam nem 
úgy alakul, de az ígérteknek megfelelően 
a formaidőzítés jól alakult. Mérhetetlenül 
hálás vagyok neki, amiért ő jobban bízott 
bennem, mint én magamban.

Ki segített a sikkes színpadi megjele-
nés elsajátításában?

Volt egy hölgy a Scitec Goldban, aki heti 
2 alkalommal segített a pózoktatásban, 
a nőies mozgás és átkötések elsajátítá-
sában, míg a színpadra való tökéletes 
prezentálást az edzőmnek köszönhetem. 
Kettejük közös munkája a színpadi meg-
jelenésem. 

Mi volt számodra a leginkább megter-
helő a felkészülésben?  

A pózgyakorlás. (nevet) Az étkezés nem 
volt megerőltető. A liszt és laktóz érzé-
kenység miatt eleve nem eszek pld kenye-
ret és nem szeretem alapból a nehéz, ma-
gyaros ételeket, mondjuk a kezdetekkor 

a halat sem sze-
rettem, aztán 
1,5 hónapon át 
csak halaztam. 
A vízhajtás sem 
volt annyira vé-

szes. 



A pózgyakorlás, a csajoskodás, a 
mozgásba a nőiesség be-
vitele volt nagyon nehéz. 
Hogyan feszítsek, hogy 
ne robotos legyek? Alap-
ból határozott, erős jellem 
vagyok és itt a nőies vona-
lat kell megmutatni. 

A színpadi megjelenésed 
magad alakítottad, vagy 
elfogadtál külső segítsé-
get is? 

Abszolút elfogadtam a 
külső segítséget, de mo-
dellkedek is, így tudom, hogy mi 
áll jól és mi nem. Irtózok a giccstől 
és túlzásoktól, ezért volt a bikinim 
egyszínű sötétbordó, giccs és csicsa 
mentes. Szerintem a kevesebb több. 
A kisugárzás a plusz, amit hozzá-
adok.  A frizurám a saját hajam, 
ami a fenekem aljáig ér kivasalva 
tökéletes volt. Természetesen a 
színpadi megjelenésnél figyeltem, 
hogy a hajam ne takarja ki az éppen 
prezentálandó izmot.  

Van kabala színed, számod, rítu-
sod a versenyzéshez fűződően? 

Kabala színem nincs. Nem áll jól a 
kék, nem is szeretem. A piros azt a 
tüzet hozza, ami egy nőben benne 
van. A bordó árnyalatban sokkal 
érettebnek éreztem magam, nem a 
fiatalos tűzpiros áll közel hozzám.  A 
6-os a kabala számom. A verseny-
számoknál mindig arra vágytam. 
Ezért örültem a Krikón a 36-os rajt-
számnak, ami szerencsét is hozott. 

A Kriko Kupa milyen élményeket 
adott számodra? 

Abszolút nagyon tetszett a szerve-
zés, a verseny és a versenycsomag 
is. A kis tornazsák, a póló, nagyon jó 
minőségű dolgokat kaptunk. Azóta 
is a HBPF maszkot hordom, ha fel 
kell tenni. Szép volt az érem érem 
és a kupák is nagyon tetszettek. A 
színpadon pózolva láttam, miket 
lehet nyerni és volt egy pillanat, ami-

kor szinte éreztem a kezemben a 
serleget. Nagyon jó volt, hogy ki volt 
helyezve, melyik kategória mikor áll 
színpadra és nem volt csúszás sem.  

Hogyan befolyásolja a mun-
kád és a felkészülésed a 

jelenlegi járványhely-
zet?  

Versenyzésben a 
mostani tavaszt 
kihagyjuk. A fel-

sőtestemen, a váll 
és hát arányokon kell 

csiszolnom, hogy maga-
biztosan tudjak színpadra 

állni. A munkámat nagyon rosz-
szul érintette a pandémiás hely-
zet. Korábban reggel 6-tól este 
10-ig az edzőteremben voltam. 
Most minden edző küszködik, leg-
inkább házhoz járunk. Igyekszem 
pozitívumként felfogni, hogy több 
időm marad a felkészülésre.  

Milyen jellem vagy? 

Nagyon erős jellem vagyok. A hoz-
zám közelállók tudják, hogy nagyon 
empatikus vagyok, közvetlen, élet-
vidám, pozitív. Ha én szomorú va-
gyok, akkor nagyon nagy baj van. 
Bizonyos szintig közvetlen vagyok, 
de azt követi egy kőfal. 

A családod hogyan viszonyul a 
versenysporttal járó életformá-
hoz? 

Anyáék eleinte morcosan kezelték 
a témát, nagyon féltettek. Nem 
értették, hogy hiába készültek a 
gluténmentes spéci étellel, akkor 
sem ehettem belőle a versenydiéta 
miatt. Amikor látták, hogy nem tágí-
tok, akkor felkészültek, hogy mikor 
és mit ehetek és anyukám mondta, 
mérjem, miből mennyit ehetek? Már 
mindenben támogatnak. Versenyre 
nem tudtak eljönni, de anyukám volt 
az első, aki a versenyekről küldött, 
posztolt képeket az eredményeimre 
büszkén tovább posztolta.


