
otond „civilben” a Magyar Posta 
munkatársa, a füzesabonyi logisz-
tikai üzemben kézbesítőként és mi-

nőségbiztosítási munkatársként dolgozik, 
emellett napjainkban sikeres modell és 
statiszta. „Két éve még azt éreztem, hogy 

számomra eljött a világ vége, hiszen nagy 
lelki válságot éltem meg. Azt gondoltam, 
hogy vagy úgy maradok örökre, vagy fel-
állok és változtatok. Én az utóbbi mellett 
tettem le a voksom, elkezdtem mozogni és 
tudatosan táplálkozni. Eleinte mindennap 

Fülöp Botond közel két éve, egy lelki trauma után változtatott az életén, 
bebizonyította, hogy kitartással és kemény munkával 50 felett is képesek 
lehetünk bármire. Több mint 20 kilogrammot fogyott, megizmosodott, 
edzőterembe, futni és túrázni jár, Instagram-profilt indított, képeivel és 
kifinomult stílusával igyekszik másoknak is példát mutatni.
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futócipőt húztam, és akár két órán keresz-
tül is futottam, majd elkezdtem személyi 
edzőhöz járni, végül berendeztem otthon 
egy kis fitnesztermet, és ma már felvált-
va futok és végzek súlyzós gyakorlatokat, 
hogy folyamatosan formában legyek.”

Botond több mint 20 kilótól megszaba-
dult, kifogyott minden ruhájából, és úgy 
érezte, profi segítségre van szüksége ruha-
tára megreformálásához, ezért ellátogatott 
egy stylisthoz, akivel személyiségéhez és 
ízléséhez szabták alapruhatárát. „Közben 
megkeresett egy fényképész, aki gyako-
rolni szerette volna a portréfotózást, így 
elkészült rólam az első fotósorozat. Eleinte 
nagyon furcsa volt, hogy fotóztak, hiszen vi-
lágéletemben kerültem a kamerát, de végül 
nagyon jól éreztem magam, a stylist elkérte 
a képeket, és átalakulásom történetét kitet-
te a honlapjára.” Botondnak ez jelentette az 
első lépést a modellkarrier felé, közben más 
fotósok is megkeresték, és végül összeállt 
a portfóliója, melyet fényképész ismerőse 
az ő tudta nélkül elküldött egy modellügy-
nökséghez. „Behívtak castingra, ahol elké-
szültek rólam az első hivatalos képek, azóta 
folyamatosak a megkeresések, hívnak mo-
dellkedni, illelve statisztának reklámokhoz, 
filmekhez és sorozatokhoz – például a nem-
rég indult Jófiúkhoz.” 

Botond nemcsak az életmódját változ-
tatta meg, de új hobbijai is lettek. A fizikai 
változás mellett a lelki és szellemi megúju-
lást is fontosnak tartotta, ezért beiratko-
zott egy filozófiai iskolába, csendéleteket 
és tájképeket fest, rendszeresen jár túráz-
ni, valamint az Instagramra is regisztrált, 
ahol közel 1500 követőjével osztja meg 
fényképeit, melyekre sokszor több ezer 
lájk érkezik. 

Sorstársainak azt tanácsolja, hogy ne 
feledjék: sosem késő elkezdeni a meg-
újulást. Azonban fontos a kitartás és a 
kemény munka, ragaszkodni kell az el-
képzelésekhez, és hinni abban, hogy 
képesek vagyunk a változásra. Az is na-
gyon lényeges, hogy elfogadjuk mások 
segítségét. „Nekem rengeteget jelentett, 
hogy megbízhatok a segítőimben, példá-
ul a személyi edzőmben és a fotósokban. 

Az együtt elért látványos eredmények és 
az ennek köszönhető pozitív visszajelzések 
segítettek továbblendülni a nehéz helyze-
teken.”

Botondot érdemes követni a Facebook on 
(Fülöp Botond) és az Instagramon (botond.
fulop), ahol nemsokára láthatjuk motivá-
ciós filmjét. Ezenkívül készül a weboldala, 
ahol a fotók mellett tanácsokkal is segíti 
majd követőit.
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