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AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN EGY EGÉSZ ORSZÁG KÖVETHETTE VÉGIG, HOGYAN ÁLL HELYT A GYÖNYÖRŰ SPORTOLÓ ÉS MODELL GELENCSÉR TIMI A TV2 SPORTVALÓSÁGSHOW VERSENYÉBEN, 
AZ EXATLONBAN – DE UGYANÚGY DRUKKOLHATTUNK NEKI A 2016-OS MAGYARORSZÁG SZÉPE VERSENYEN IS. TIMI SOKOLDALÚ SZEMÉLYISÉG: SPORTOLÓ, SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ, JÓTÉKONY 
NAGYKÖVET – MINDEZEKET MÁR 25 ÉVESEN ELÉRTE, DE EZ KORÁNTSEM JELENTI AZT, HOGY NE LENNE TEMÉRDEK TERVE A JÖVŐRE NÉZVE!

IN THE LAST COUPLE OF MONTHS THE WHOLE COUNTRY HAS HAD THE CHANCE TO WATCH BEAUTIFUL SPORTSWOMAN AND MODEL, TIMI GELENCSÉR STAND HER GROUND IN CHANNEL TV2’S 
SPORT-REALITY SHOW COMPETITION EXATLON. EQUALLY, WE COULD CHEER HER ON IN THE 2016 EDITION OF MISS HUNGARY TOO. TIMI IS A VERSATILE PERSON: A SPORTSWOMAN, A BEAUTY 
QUEEN, A CHARITY AMBASSADOR. SHE HAS ACHIEVED ALL OF THIS AT JUST 25 YEARS OLD – BUT IN NO WAY DOES THAT MEAN THAT SHE DOESN’T HAVE PLENTY OF PLANS FOR THE FUTURE. 

Nemrég zárult le az Exatlon sport-reality verseny, ahol kiváló 
teljesítménnyel harmadik lettél a legjobb nyolcból (lányok kö-
zött pedig a második). Milyen élmény volt ez a verseny? 
Hatalmas kaland volt,  olyan élmény,  amire nem is  számítottam! 
Mivel  mindig is  sportoltam, ezért  a  fizikai  kihívásokra könnyeb-
ben készültem fel, mint a verseny mentális részére. Négy hónapig 

The  Exatlon  sport-reality  competition  has  just  come  to  an  end,  
and  from  the  top  eight,  you  came  in  3rd  place  (and  2nd  among  
female competitors). What kind of experience did you have in this 
competition?
It  was a great adventure and I hadn’t expected it to be. I’ve always 
done sports,  so it  was easier to prepare for the physical challenges 

THE WOMAN WHO LANDS ON HER FEET – AND ON HER HANDS TOO! 
AN INTERVIEW WITH TIMI GELENCSÉR

Gelencsér Timi-interjú 

A nő, aki megáll a saját lábán – és a kezén is! 

minden kommunikációtól el voltunk zárva, legtöbbször faházban 
aludtunk, hideg vízben tusoltunk – de mindezeket könnyebben él-
tem meg, mint azt, hogy ennyi idegen emberrel kell együtt lenni, 
helytállni és elviselni a vereséget is.

Rengeteg győzelmet már magad mögött tudhatsz: Fitness Wo-
man országos bajnok, Magyarország szépe, mellyel még a wa-
shingtoni világdöntőbe is bekerültél a legszebb húsz lány közé. 
Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 
A  Miss  World  Hungaryért  rengetegen  gratuláltak  nekem,  és  én  
is  borzasztóan  örültem  neki,  viszont  ezért  az  eredményért  úgy-
mond nem tettem annyira sokat – így születtem. Azonban a sport- 
eredményeimért  nagyon  sokat  dolgoztam:  hatéves  korom  óta  
sportolok,  az egész gyermekkorom a sportról  szólt.  De nem ten-
nék különbséget, mindkét eredményre nagyon büszke vagyok, és 
mindkettőben élveztem a versenyzés kihívását és az adrenalint.

Jelenleg közel 180 ezer követőd van Instagramon – és a szám-
láló  nem áll  meg.  Érzed a  felelősséget,  hogy  ennyi  emberhez  
szólsz a közösségi médián keresztül?
Érdekes  módon  ezt  a  felelősséget  az  Exatlon  után  kezdtem  el  
érezni: a verseny után nagyon sok fiú és lány írta, hogy én vagyok  
a példaképe. Ez egyrészt nagyon jólesik, másrészt viszont rettentő 
furcsa volt olvasni. Tényleg példát mutatok embereknek? Tényle-
gesen követnek és befolyással vagyok az értékrendjükre? Nagyon 
szeretném ezt az ismertséget úgy felhasználni,  hogy ösztönző le-
gyek a követőim számára, ezért minden apróságra igyekszem oda-
figyelni ezeken a felületeken.

Sokak  fejében  él  a  sztereotípia,  hogy  egy  modell  leginkább   
a  testét  használja,  azonban  az  eszét  nem.  Éreztették  már  ezt  
veled? 
A  modellekre  valóban  jellemző  ez  a  sztereotípia,  hogy  üresfejű-
ek, és csak vonulgatni, mosolyogni tudnak. Nekem viszont éppen 
azért tetszett a szépségverseny, mert ott beszélhettem a számomra 
fontos értékekről, azokról az ügyekről, amelyekért kiállok és har-
colok  –  örültem,  hogy  a  washingtoni  világversenyen  is  elmond-
hattam a gondolataimat, és bízom benne, hogy az emberek látják: 
nem az üresfejű tábort képviselem.

Melyek ezek a számodra fontos ügyek? 
A  Szent  Márton  Gyermekmentő  Szolgálatnál  vagyok  nagykövet,  
dolgoztam az UNICEF-el és jártam afrikai iskolákban is. Úgy gon-
dolom, az embernek fenn kell tartania az életében a balanszt: én 
nagyon sok jót kaptam, és ezt a rengeteg jót szeretném is visszaad-
ni. Jót kapni és jót adni – így billen a helyére a mérleg. 

Sport és modellkedés területén látod a jövődet? 
Nem feltétlenül: nagyon sok minden érdekel, és azt vallom, hogy 
egy nőnek meg kell  állnia a saját lábán. A műsorvezetéstől  a sa-
ját  vállalkozás  elkezdésén  keresztül  a  belsőépítészetig  rengeteg  
minden érdekel, de még nem tudom, mi lesz a következő, komoly 
irány az életemben. 

than the mental ones. All forms of communication were taken away 
from us for four months, we slept mostly in wooden houses, showered 
in cold water; but all of this was easier to endure than being with so 
many strangers, performing, and often accepting defeat. 

You’ve won many things already such as the Fitness Woman national 
champion competition, and Miss Hungary – which then led you to 
the Miss World finals in Washington (competing as one of 20 most 
beautiful  women in  the World).  Which achievement  are  you most  
proud of?
Many people congratulated me on Miss  World and I  was incredibly  
happy too, but I didn’t have to work so hard for this result really: I was 
born this way. On the other hand, I put in a lot of labour for my other 
accomplishments: I  have been doing sports since I  was six,  and my 
entire  childhood  was  about  sports.  I  wouldn’t  want  to  differentiate  
between  these  though  really,  I’m  proud  of  my  accomplishments  
in  both  modelling  and  sport,  I  enjoyed  the  challenges  of  each  
competition, and I felt the adrenaline in both.

You have around 180,000 followers  on  Instagram at  the  moment,  
and you’re on your way up. Do you feel any responsibility concerning 
your impact to so many people through social media?
Interestingly, I started to feel this responsibility after Exatlon; after the 
competition I was written to by lots of boys and girls, telling me that  
I was their idol. This feels great, but on the other hand it was extremely 
strange to read this. Am I really an example for people to follow? Do 
they really follow me and do I truly influence their values? I would like 
to use my fame to inspire my followers, so I try to pay attention to 
every little detail that goes onto my social media pages.

It is often said that models are more beauty than brains, and many 
people believe this stereotype. Do you think it’s true?
This  stereotype may be true for  many models,  who are considered 
empty-headed and that the only thing they are capable of is walking 
and  smiling.  This  is  exactly  why  I  liked  the  beauty  pageant,  where   
I had the chance to talk about the values that are truly important to 
me, as well as the issues I support and fight for. I was pleased to share 
my thoughts during the Miss World in Washington, and I hope that 
people  realise  that  I’m  different  from the  models  whose  heads  are  
full of air.

What are the issues that you care about?
I’m  the  ambassador  of  the  Szent  Márton  Paediatric  Emergency  
Medical Service, in the past I worked with UNICEF and visited schools 
in Africa too. I  believe that people have to keep the balance in life:   
I was given many good things and so I would like to return the favour. 
To give and to receive good, that’s how the scales are balanced.

Do you see yourself continuing with modelling and sports?
Not necessarily. I’m interested in many things and I believe a woman 
always has to stand her own grounds. From having my own tv-show, 
to starting a business, to interior design; I’m interested in many things, 
but I don’t know yet what the next serious direction will be in my life. 
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