
Tunkel Nándor a Báthoryban 

Nemrég a Séta szakkör meghívására a mi iskolánkba is ellátogatott Tunkel Nándor, 
erőemelő paraolimpikon. Kiderült, hogy nem először járt a Páterdombon, hiszen 

magántanulóként itt érettségizett. A vele való beszélgetés során egy nem hétköznapi embert 
ismerhettünk meg. Nándi alacsonynövésű, csak 126cm magas, de mégsem ismer akadályt: 
olyan fiatal, aki szabadidejét nagyrészt családjával és barátaival tölti, ugyanúgy szeret bulizni, 
autót vezetni, mint kortársai általában, versenyszerűen horgászik, motorozik, s mindemellett 
erőemelőként remekel. Életstílusát egyedül az edzések, valamint a versenyekre felkészülés 
szabályozza.  

A következő kérdéseket a Séta szakkör tagjai tették fel, ő pedig nagyon szívesen és 

őszintén válaszolt mindegyikre. 

 Mikor kezdődött a sportpályafutásod?  
 A sportpályafutásom mindössze négy évvel ezelőtt indult, 24 éves koromban kezdtem 

el – először csak hobbi szinten - sportolni. Nem is álmodtam arról, hogy sikeres 
erőemelő leszek, sohasem volt célom, hogy ebben a sportágban versenyezzem. Ha 
igen őszinte vagyok, akkor kezdetben egy szerelmi csalódás miatt fordítottam csak 
időt a gyakorlásra, a gondolataimat szerettem volna elterelni, s ezért kezdtem sportolni, 
majd fél év elteltével versenyezni is. 

 Miért pont az erőemelést választottad? 
 Ez ment a legjobban, de igazából azért álltam neki a súlyzós edzésnek, mert a 

bátyámék edzettek régen, így otthon is rendelkezésre álltak a súlyok, adott volt a 
lehetőség az edzésre. 

 Mennyi idő alatt sikerült elérned a jelenlegi eredményeket? 
 Négy éve kezdtem, de már két éve vagyok válogatott kerettag és élsportoló Azóta 

hetente öt nap két és fél órát edzek, már két éve ennek megfelelően alakítom a 
mindennapjaimat. Kb. egy éve, az olimpiai kvóta megszerzése óta pedig folyamatosan 
készültem a riói megmérettetésre. 

 Volt-e olyan személy, családtag, esetleg példakép, aki motivált vagy segített Téged a 
felkészülésben? 

 Példaképem nincs, soha nem is volt! Mindig célokat tűzök ki magam elé, általában az 
utolsó két évben már inkább versenyeredményeket, és ezeket próbálom elérni. 
Elsősorban önmagam felülmúlására figyelek, arra, hogy minden versenyen legalább 
egy kg-mal többet teljesítsek, mint az előzőn. A családban inkább támogatták, mint 
ellenezték a sportot, egyedül az orvosaim féltettek, óvtak a nagy terheléstől. De mint 

már említettem: leginkább a csalódás volt, ami erőt adott. 
 Minek köszönheted még a sikereid?  
 Több sportegyesület segítette, ill. több cég is szponzorálta, ill. támogatja ma is a 

felkészülésemet, de az edzéstervemet már én állítom össze. Saját magam találtam ki 
azt a számomra megfelelő étrendet is, amelynek szintén szerepe lehetett a gyors 

fejlődésemben, ill. abban, hogy nincsenek súlyproblémáim. A versenyek előtti 

időszakokban csak a megfelelő ételek sajátkezű elkészítésével és az edzésprogram 
végrehajtásával foglalkozom. 

 Elárulnád azt is, hogy mit eszel? 



 Három hétig ebédre és vacsorára csirkét és rizst, zöldséget, egy hétig marhát és bulgurt, 
aztán pedig egy hétig halat. Mást, több szénhidrátot csak a versenyek után, pedig 
nagyon szeretem a csokoládét… 

 Mik a terveid?  
 Szeretnék újabb eredményeket elérni az élsportban, az eddigiekhez hasonlóan nem 

csak a parasportolók között, s mindenképp szeretnék még egy olimpián részt venni. 
Az eddigi sikereim révén, különösen az olimpiai bronzéremnek köszönhetően, már 

biztosítottam a jövőm, de szeretnék a lakóhelyem közelében létrehozni egy erőemelő 

klubot vagy sportegyesületet, és edzőként is eredményessé válni. És természetesen 
szeretnék családot alapítani is… 

 Köszönjük szépen az interjút. 
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