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CSAK A FANATIZMUS HOZ EREDMENYT
BEszÉLcETÉs ilPoVlTs KÁR0LLYAL

Sipos Bernadett: Tanári és sportpí
lyafutásár l sokat tudunk, hiszen elé-

viilhetetlen érdemeiért már 1996-ban
megkapta a Csorna Város Díszpolsu
Ía címet. Fiatalko rár l viszont keve-
sebb informáci nk van' a Ki kicsoda
Csornán címií kiinyvben, valamint a

Gy r-Moson-sopron megyei helYis-
' mereti wikípédián is csak szíikszavír

tényadatok vannak ebb l az id szakb l.
A taná ri pálya és a sport iránti vonzalma
mikor alakult ki?

Lipovits Károly: A Sportot mindig is

szerettem' amennyire vissza tudok emlé-
kezni. Általános iskolában Borsodi Pista
barátommal rivaIizáltunk egymással,

mint legjobb sportol k, is testnevel lett

egyébk n ,de iajnos már nem él. Én 5,2O'
at ugrottam hatodikban, emléks Zem) ott
volt a távolugr -godor, ahol most aZ j

éptilet folyos ja Van. Magasugrásban is

eredményes voltam, bennem volt a g)roÍ-

saság, a ruganyosság. De az ottani te Stne_

vel m akkor még a tornát nem tanította,
így alakult ki az az érdekes helyzet', hogy
amikor a gimn áziumba átkertiltem, még

faIná|sem tudtam kézen állni, másodikos
gimnazista koromban pedig már a gYU'
riín álltam kézen.

Sipos Bernadett: A Hunyadi iskola 70
éves idén, és azévfordul val kapcsolatos
el készíiletek sorárr el keríilt egy rgy-

nevezett Hirdet k nyv, melYet L95I.
szeptember I1én nyitottak, és 1958
áprilisáig tattalmaz bejegyzéseket. A
Hi'd.t kiinyvben az iskolavezetés ktiz-
léseí, felhívásai, tájékoztat i olvash at -

"k, -.lyeket az osszes oszt ályfiintiknek
kézjeggyel ellátva kellett,láttamozÍti",
tudomásul venni. Volt szerencsém be_

lelapozni, és megakadt a szemem eW
ismer s néven: I-ipovits Károly IV.
osztályo.s tanul , zrki ew sportesemény
kapcsán szefepel egy névsorban.

Lipovits Károly: Bizonyára egy tornaver_

seny lehetett, hiszen akko r már Versenyez-

tiink is. Nyerttink is sok alapfokrí bajnoki
ságban, a legkedvesebb tanárom, Szab

Iswán vitt mindig benniinket. J kis Csa-

patunk volt, Csornai Lendtilet néven Ver_

i.'ry.'ttink. Az iskolát akkoriban Latinka
Sándor Gimnáziumnak hívták' Kardeván

Jen volt az igazgato, Németh Károly volt
a matektanár, Csonka Lás zlo az oroszta_

nárunk. Akkor még csak a régi éptilet volt
meg, illetve akkor kezd dott az építkezés,

és minket is bevontak a betono zásba. Bár
tornászként j er(3ben voltam) aZ a munka
még számomra is meger ltet volt. Ebben
aZ id szakban nagyon fanatikus tornász
voltam. Otthon, az udvarunkon is vol-
tak kiilonfele tornaszerek: korlát' nyujto,

gy rii. Volt egy olyan gyakorlatom, ami-
kor a korláton kézen álltam, átfogtam a

másik korlátra, és megfordultam . F'gyszer

aZ otthoni gyakorlás során az átfordulás_

náI a korlát mellé ny ltam. Fejre estem'

teljesen osszevertem az arcomat, de sze-

rencsére legalább a nyakam nem tortem
ki. Sok fot késztilt ebb l az idoszakb l,
a sport mellett ez volt a másik hobbim.
Emléks Zem) az e\s fenykép ezogépem e gy
Taxona volt.

Sipos Bernadetu Említette a f iskolát.
Gondolom, a fanatizmusa hamar megha-

tátozta, hogy testnevel lesz. flova járt?

Lipovits Károly: F iskoIára Pécsre jártam

testnevelés-biol gia szakra. 195B_ban vé'

geztem' akkor jottem haza- Szerencsére

sikertilt itthon elhelyezkednem, hogy tud-
jak segíteni a sztileimnek, mert édesapám

elég id s volt már akkor is. A firiiskolában
(a mai Széchenyiben) kezdtem tanítani
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1958-ban, a testnevelés és a biol gia mel-
Iett 2-3 évigmég aZ oros z nyelvet is tanítot_
tam képesítés nélkíil. Valamiért nagyon j

voltam benne, talán mert szláv származásu
vagyok a nevem alapján Már akozépisko-
lában és a foiskolán is sokat segítettem ben-
ne a társaimnak, k ugyanis nem nagyon
szerették az oroszt. A ffi szenvedélyem vi-
szont a testnevelés volt, kiváltképpen a ké-
zilabda. Rengeteg id t toltottem a gyerekek
kozott, mindenem volt a gyerekekkel va1

foglalk ozás. Négy kézilabdacsapatom volt,
aZ !-2., 3-4., 5-6. és 7-B. évfolyamokb l,
egymás után voltak az edzések. Volt, hogy
három meccstink volt egy héten. Nyáron
is minden héten tartottam egy edzést, kti-
lon kulcsom volt a tornateremh ez, hogy be
tudjunk menni. A nyári sziinetben is lega-

lább 10-szer részt kellett venni az edzésen'

addig nálam senki nem jfuszhatott a baj-
nokságban, amígez nem volt meg. Minden
augusztusban elvittem a gyerckeket a Ba-
latonra edz(5táborba. Azétt éppen augusz-
tusban, hogy szeptemberre, a bajnokság
kezdeté re j er, nlétben legyenek. A tábor-
ban kétszer edzetttink egy nap, délel tt és

délután' nem beszélve a vízi birk zások-
r l, hogy er sodjenek. Nekem ez volt a
nyaralásom is mindig, ktilon sosem men-
tem. 20 évigdolgoztam a fiíriskolában, áZ-

tán átkertiltem a II. Rák czi Ferenc Isko-
Iába, ahol 1998-ig voltam alkalmazásban,
I996-t l már nyugdíj mellett. Azután két
évet pihentem, de nem nagyon tudtam
magammal mit kezdeni, így, amikor hív-
tak, elmentem Rábapordányba testneve-
lést tanítani, és persze edzettem is a lányo-
kat. Két év után mindkét csornai iskola
csapatát megverttik, pedig ott25 lány volt
osszesen, Csornán pedig e1y osztáIyban
volt annyi. Minden a testnevel n mírlik.
Egytitt kell élni a gyerckekkel, csak akkor
lehet eredményt elérni. Három évig tanítot-

tam ott, majd én lettem a rábapordányi n i
csapat edz je. Én 

^rtv. 
allom, hogy ha nincs

ez a fanatizmus, akkor nem jonnek az ered-

mények sem. Azért nem is n stiltem me$,
hiszen nem voltam ofthon szinte sohasem,

éjjelente pedig a fényképekkel dolgoztam.

Sipos Bernadet* A firíískolában Kajos
Liszt tanát írr vett e át Önt l a stafétát
I978-ban. A vele készkett interj ban azt
mondta, hogy amflkor idekertilt Csor-
náta, alánykézilabda már magas színvo-
nalon szerepelt a városban. Meddig nyu-
lik viss za eÍInek a hagyom ánya?

Lipovits Károly: Dreisziger Mikl s idejéig
kell visszamenni, teremtette meg Csor-
nán a kézi|abdát. El tte még kézlIabdapá-
lya sem volt, hanem a mostani futb aIIpáLya

egy része volt salakos' ott lett kijelolve a

páIya, és ott kézlIaÍldáztakalányok. Végig
a csorn ai játékosokra éptilt fel az egész játé-

kosállo mány, és Mikl s fokozatosan hozta
fel a csapatot a megyeit I kezdve egészen

addig, míg megnyerték az NB II-t, majd
az NB I B-t, és így bejutottak az NB l-be.
Eleinte még edzette az ifiusági csapatokat
is, de amikor bejutotakazNB l-be, rájott,
hogy ennyi mindent nem tud csinálni, és

akkor sz ltak nekem, hogy vállahjam el az
ifírsági csapat edzését olyan j(, játéko-
sokat sikertilt nekem is kinevelnem, mint
Potyondi Kati, Drexler Berni, Nagy Mari-
annr l nem is beszélve. o negyedikes kora
ta járt hozzám, hatc'dikos koráig tornára,

utána kézilab dára, és másodikos gimna-
zista korában már ment a na1ycsapatba a

Mikl shoz, és hamarosan a legjobb játé-

kosa lett. Yilágválogatott is volt, sokszoros
magyar válogatott, tagja volt a világbajnoki
eztistérmes válogatott csapatnak. Balkezes
is volt, gyors is volt, magas is volt, minden
megvolt benne, aminek meg kell lennie egy

i(, kézl?abdáz ban. Az én kézilabdás pá-

Iyafutásom voltaképpen akkor kezd dott,
amikor Mikl s felkért, és tulajdonképpen
itt tanultam meg igazán a játékot a gyeÍe-

kek kozott. Rengeteg konyvet Vett Í[, és 55

éves koromig mind en edzésen beálltam a

gyerekekkozé. Focizni is mindig beálltam,
de amikor az 5-6. osztályokkal játszottam'

nehezítésképpen nekem nem szabadott
jobb lábbal rírgnom, csak ballal, pedig
jobblábas Vagyok. Végiil gy megtanultam
bal lábbal is rírgni, hogy amikor l964-ben
jelentkeZtem a Testnevelési F iskolára, egy
váltott lábas |abdagyakorlat után megkér-
dezték a felvéte|iztetok, hogy hol futballo-
zok, mert nem tudták megállapítani, hogy
melyik lábam a domináns. Erdekes, hogy
dobni nehezebb megtanulni a nem domi-
náns kézzel.
Tehát akkor kezd dott a kézl]rabdaedz i
pá|yafutásom, aztán negFven évig tartott.

70 éves koromig dolgoztam edzt5ként' most
már csak a meccsekre járok ki fot zni, fil-
mezni. Ennyit tudok segíteni, hátha megné-
zivaLaki, aztán tanul bel le.

Sipos Bernadet Nyugdíjazása ta eltelt
években sem tétlenkedett, honlapján
teszi elérhetijvé városunk archív fot it,
mellyel segít meg rizni Csorna miiltját,
er síwe ezzela csofnai identitás kialaku-
lását, meger siidését. Mikor induk ez a
honlap, és milyen céllal?

Lipovits Károly: Koriilbeltil B éve indult.
A fot zás régi szenvedély.*, így renge-

teg régi képem volt, és elhatároztam, hogy
kozkinccsé teszem ket. A képeket el szor
szkenneléssel digitali zá|ni kellett, ami elég

nagy munka volt. Minden nap egy vagy két
negatívot csináltam meg, a digita|izák fo-
t kon képszerkeszt vel még javítottam a
színeket, igyebeket. Így osszesen koriilbe-



1ü1 3 évig taftott' míg mindent felraktam, Sipos Bernadett: Csak a helyi, megyei csak a saját fotóim, másoktól is gyűjtöt_

és úgy tűnik, hogy érdekú-"".-u.r.t .., " *^"a-J"y"r."ilsr9ri ,1sr.^ío"r"á!Lr, tem a régi képeket Csornáról' Akkoriban

il;í;P í';";"na?iaaat$^-Á;;";;0;;; ";".k;il;.k3li.i.diíeoy.ket 
is-? 

[:9-ffafEi::l'1'l':iif1*T-:Í
körül jár' 

Lipovits Károly: Fociban az NB I, NB ló gyűjtőmunkai ,reg."".L. Az a tervem,

Sipos Bernadett: Egyedül szerkeszti a II és NB III nyugati csoporÍot' valamint holy 'egy 
idő után' ha már nem tudom

honlapot? "" 
u1g-viz'is í, utanpades !aj1o.|sí csiÁálnl,,akkor szeretném rájuk hagyni a

g.k 
-;a-J"y:i. 

*'...ir, kezilafidaban gyííjteményemet, hogy ne vesszenek eI az

Lipovits Károly: Igen, most már- egyediil. F:!'g'": N.B i, NB. I B nyugati csoport' eredeti képek sem'

Á'ú"t"p* mágát"Nagy Ádem hoáa let- NB iI északnyugati csoport, a megyei 1.

re nekem, aki akkor még a Révaiban volt *",ayi l' 
" 

ío.iyei.ifi'rági bajnoíságok Nem.csak fotókon őtzi az emlékeket'

gimnazista. A .por,.r.d'r,i;;"kJ k;j; .'.a"íe'y.ri ai'17"1"y"í " ke'iu6aa szobájafalán és apolcokon oklevelek'

programot is ő szerkeszte tte, de azóta én s'#ilá; n MLSZ'ho.InapjárőI g.yűj.- érmek' kupák sorakoznak' A falon

töltöm fel t"rt"lo--"I. 
'Üil 

-íítad'l- .ö-;;;; " meql.ei kézihbt ...á-é- természetesen ott vaÍr a Csorna Város

hogy én beírom 
" -...r.L .r#,,'J^ye,' e, á 

"y.r..,-p.áig 
anijáir. nekem legtöbbszor Díszpolgára címhez járó oklevél' vala_

pfogfam automatikusan kiszámítja a pont- ."e9" 
'i."..'""p;án. 

Sok munkivan "el', mini a pécsi egyetem aranydiplomája'

számot,agólküIönbség..,?rT;^;á;i"* d.öil;;;; ii";7acsinálnomvalamit, me|yet 
-a diplomaszerués 50' évfor'

ket sorba állítja. Viszon t ez egy komplett h.#l'. ;;;Já*á.;"í u. az agyam' duló;an kapnak meg Lz arra érdemes

bajnokságra lett létrehozva, ahái mi.rde.rki "' 
_ 

- 
. 

' 

n egyko_ri hallgatók' és ezen a nyáron

játszikmindenkivelkétszer, ezérthae|térő Sipos Bernadett: Egy- 2oo9'es interjú_ rcyq átvenni a 60' évfordllóru jfuó

a lebonyolítás, például, amikor rájátszások u"1", "yit"r5""tiir'"gy-addig_60oo 
gyémántdíplomát' Sok szép emlék le_

vannak,aztnemtudja;óik ".lr,i.Á.ro..'"l 
fotó k tiiít a digitílis ""."hí"orib., 

é' íyomatai,áealegkedvesebbektalánaz

terembajnokság lebonyolítási módját sem ..'ássi Zóbó ,aI alglt"ti"álásra. Sike- aiáfutkézilabdák, melyeket egykori ta-

tudta kezelni , így ezt magamnak kellett rült elérni ezt a cé|t? nítványaitól kapott' hiszen' ahogy vall_

összeállítanom. Rengeteg sporteredményt r-iporrii, Károly: Jelenleg_több mint 30 ja,nekiagyerekekvoltakamindenei'

ior.or. rur, néha máriokít*" i., amennyi ezér kép van fent, hiszen 2009 óta is sok

munka van vele. fotó készült a sporteseményekről' Nem

M85_0s: ALAPKoLETÉTEL csoRNA És s0PRON r0z0TT

Letették az 57,45 kilométer hosszti MB5_os

kétszer kétsávos gyorsforgalmi t Csorna

és Sopron kozotti szakaszának alapkovét

Sopron határában- A szakasz 2020 végére,

zozt elejére késztil el mintegy I7I mil-
liárd foii''t kormányzati támogatásb l'
Az alapk letételen Mayer András, a beruhá_

z Nem zeti Infrastruktrírafejleszt Zrt be-

ruházásivezérigazgat _helyetteseelmondta,

hogy hét ktilon siinttí csom po1t, 45 híd
és két vadátjáro éptil az uton. Hozzátette:

a Sopron és aZ oÍszághatár kozotti szakasz

építese el készítés alatt van, mát tervezik a

Sopront elkeriil , tobb mint hatszáz méter

hosszti alaguta t a Bécsi-domb alatt, amely

aZ ország1egho'szabb alagutja lesz' Firtl
Mátyás koxp-' országgyiílési képviselo

hangsri\yozta, hogy Sopron számára létér'

dek a gyorsforgalmi rit megépítése, mert

hosszrítávon határozza meg a térség jov )ét'

Beszélt arr l is, hogy a város ,,mindig aZ

orbán-kormányok ideje alatt'' fejl dott' és

meggy zodése, hogy a térség legjelent sebb

g^J{^'ági fordulatá kovetkezik be az u eI-

fésztilté;el Fodor Tamás (Fidesz-KDNP)'
Sopron polgármestere azt emelte ki,- hogy

ránké''ii tto kilométeres sebességgel lehet

majd haladni a magyar és aZ osztÍák fováros

kányába is, megsziínik a kisteleptiléseken és

Sopionban az egészségre káros tranzitfo rga-

lom, a gyorsabbkozlekedés miatt pedig ver-

senyel nyh oz jut a gazdasági szféra.

Bai cr^Attila,' S opron fej leszté si tanácsnoka,

a Fidesz-KDNP soproni országgyiílési kép-

visel jeloltje elmondta, hogy a térség.gyor-

sabb eléréiével a helyi természeti és kultu-

rális értékek nagyobb vonzer t kaphatnak,

mert várhat an tobben választ)ák majd ti_

céluI Sopront és kornyékét' ami szintén no-

vekedést jelent az itt él k számára. Hámori
Gyorgy (Fid.''-KDNP), Kapu1ír polgár-

-.rtár. a rábakozi emberek helyben maÍa-

dás ának el se gítés ét v árja a fe)|esztést l' v sy'
fogalm azott, hogy a gyorsabb kozlekedéssel

mégs'iínhet a Sop'o''ban Yagy Gy rben

'''t'i'kát 
vállal k elvándorlása, mert a kiste_

leptilésen él k számára is elérhet vé válik a

két város. Az 57 ki\ométer hosszti MB5_os

rjt 18 teleptilést érint, s négy részre osztva ki-

vitelezik. A Csorna és Fert d_Endrédmajor

kozotti szakasz kivitelez je az STRB MB5
Konzorcium, amit a Strabag Epít Kft',
a Strabag AG és a Belfry PE Kft. alkot' A
Fert d-Éndrédmajor és Nagyl zs kozotti

szakaszt aZ EuroAs zfak Épít és Szo1gál-

tat Kft., a Swietelsky Magya rország Kft'
és a Beton tépít Zrt. építi, míg a Nagy_

1 zs-Sopron-kelet és a Sopron-ke1et-Fert ra'

kos kozotti szakaszokat a Domper Kft'-b l
és a Subterra-Raab Kft._b l á1l DS KonzoÍ'
cium kivitelezi.


