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„Szeretném még sokáig csinálni és élvezni ezt a sportot.” 
 
 
 
Kopcsó Józsefné vagyok, 1944. március 28-án születtem Litéren. Két lánygyermek és öt 
unoka alkotják a szűk családomat. Már 1994. óta éve nyugdíjas vagyok, minden időmet a 
gimnasztráda és a családom teszik ki. Külön öröm számomra, hogy az unokám is a csoport 
tagja. 
 
Férjem és én is a vegyiparban dolgoztunk vegyész-technikusként nyugdíjazásunkig. 
Pályánkat a Balatonfűzfői NIKE-nál kezdtük, majd 1967-ben a Tiszaújvárosi TVK-nál, az 
ország egyik legdinamikusabban fejlődő gyárában fejeztük be 1994-ben.  
 
Életemet nagymértékben befolyásolta a sport, azon belül is a torna. Életre szóló 
elkötelezettség lett az az esemény, amikor gyermekként találkozhattam az akkori olimpiai 
bajnokkal, Keleti Ágnessel és Korondi Margittal Minősített versenyzőként váltakozó 
sikereket értem el a szertornában.  
 
A versenyek befejeztével edzői tevékenységet folytattam. 1970-ben a tiszaújvárosi 
középiskolában szertornát kezdtem el tanítatni, és beindítottam az un. Asszonytornát is a 
városban élő mozogni vágyó felnőtteknek. 1970-től a mai napig az idősebbek szívesen járna a 
foglalkozásokra heti két alkalommal. A tiszaújvárosi általános iskolában 1987-1998 között 
tanítottam a szertornát, diákolimpiára készítettem fel a lányokat, ahol dobogós sikereket 
értünk el.  Ebből a szertorna csapatból lett a gimnasztráda magja.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996-ban megismerkedtem Paczolay Gyulával és betekintést nyertem az általános torna, 
vagyis a gimnasztráda világába. Örömet jelentett az a tény, hogy a mozgás öröméért lehet 
csodálatos dolgokat csinálni. Azóta elkötelezett híve lettem ennek a sportágnak. Megbíztak a 
B.A.Z. Megyei Mindenki Tornája Szakág vezetésével, valamint a MATSZ országos mindenki 
tornája szakág vezetőségi tagja. Célom, hogy bizottsági tagként tovább fejlesszem és 
terjesszem ezt a mozgalmat. Ez sajnos még nagyon gyermekcipőben jár hazánkban. Örülök, 
hogy Magyarországon több mint 25 év szünet után sikerült feléleszteni ezt a sportágat. Helyi 
viszonylatban a város értékeli ezt az irányzatot. 
 
Tiszaújváros 1996-ban „Tiszaújváros Sportjáért” életműdíjjal jutalmazta törekvéseimet.  2009-
ben átvehettem a MATSZ-tól a mindenki tornája aranydiplomás edzőnek járó 
emlékplakettet.  2009-ben óriási meglepetésként ért, hogy 40 éves munkámat a Magyar 
Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésével díjazták, melyet dr. Gyenesei István 
önkormányzati minisztertől vehettem át. 
 
 


