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Újabb meccset nyert idegenben
az Aradi UTA
Az Aradi UTA labdarúgócsapa-
ta folytatta remek idegenbeli 
szereplését csütörtökön a Liga 
1-ben: Bálint László tanítványai 
3-0-ra nyertek az Academica Clin-
ceni vendégeként az élvonal 21. 
fordulójában. A partiumiak már 
27 másodperc elteltével vezetés-
hez jutottak a remekül kiugratott 
Liviu Antal révén, a második 
félidő 49. percében pedig Denis 
Rusu növelte az előnyt. A vég-
eredményt Roger állította be a 74. 
percben, a hazaiak később bün-
tetőt is hibáztak. Az UTA mind-
három idei idegenbeli meccsét 
megnyerte a Liga 1-ben. A hétközi 
forduló szerda esti mérkőzése-
in a Voluntari 3-1-re kikapott a 
vendég Astra Giurgiutól, az FCSB 
pedig  1-0-ra megnyerte a Dinamo 
elleni idegenbeli összecsapást. 
A Chindia Târgoviște–Botoșani 
és a Kolozsvári CFR–Konstancai 
Viitorul mérkőzés lapzárta után 
ért véget.

A Sepsi OSK örül,
hogy egyáltalán játszhat
Koronavírus-gócpont alakult 
ki a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK labdarúgóklubnál. Szinte 
valamennyi kerettag pozitív 
teszteredményt produkált, de 
egyes játékosok már felépültek 
a fertőzésből, és a rendelkezésre 
álló kerettel pénteken este játsza-
niuk kell a bajnokságban. A hét 
elején a csapatnak karanténba 
kellett vonulnia, el kellett ha-
lasztani a keddi, FC Argeș elleni 
mérkőzést. A Sepsi OSK pénteken 
20.30-tól a Poli Iași együttesével 
hazai pályán játszik a bajnokság 
22. fordulójában, és mivel ezt a 
találkozót már nem halaszthatják 
el, a sepsiszentgyörgyiek nagyon 
hiányos csapattal kénytelenek 
pályára lépni. Hadnagy Attila, a 
Sepsi OSK klubigazgatója a Szé-
kelyhonnak elmondta, a péntek-
től engedélyezték, hogy edzéseket 
tartsanak és hivatalos mérkőzé-
seket is játsszanak. „Tizenhárom 
játékosunk és két kapusunk be-
vethető, a második számú csapat-
tól is kellett hoznunk játékosokat, 
így ki tudunk állni a találkozóra. 
Nagyon sok a hiányzó, improvi-
zálnunk kell, de örülünk, hogy 
pályára léphetünk, és reméljük, 
hogy a jó Isten megsegít, és ilyen 
körülmények között is valahogy 
behúzzuk a három pontot” – 
fogalmazott Hadnagy. A keretben 
mindössze Csiszér Balázs, Tamás 
Nándor és Andrei Dumiter nem 
fertőződött meg, de visszajött hat 
játékos, akiknek korábban pozitív 
volt a teszteredményük. Jelenleg 
14 labdarúgó hiányzik a vírus 
miatt, mellettük Florin Ștefan és 
Fülöp István sérült. Visszatért a 
fertőzésből felépült Leo Grozavu 
vezetőedző is, aki a Look Sport 
televíziónak viccesen úgy nyilat-
kozott, a menasági Csiszér Balázs 
azért nem kapta el a vírust, mert 
„hegyek között, mangalicaszalon-
nán nőtt fel”.

KÜLÖNFÉLE

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. Ér-
deklődni lehet telefonon: 0749-578832.

„Továbbra is mindent meg-
teszek, hogy a magyar tor-
nasport a megérdemelt helyén 
legyen” – nyilatkozta Berki 
Krisztián, miután csütörtökön 
bejelentette visszavonulását. 
Az olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok tornász a 2017-es 
kolozsvári Eb után megsérült, 
válla pedig azóta sem jött hely-
re. Berki a magyar szövetség 
sportigazgatójaként dolgozik 
tovább.

 » KRÓNIKA

B erki Krisztián olimpiai, há-
romszoros világ- és hatszo-
ros Európa-bajnok tornász 

bejelentette visszavonulását a 
magyar szövetség (MATSZ) csütör-
töki online sajtótájékoztatóján. A 
35 éves sportoló az évek óta tartó 
vállsérülésével indokolta döntését, 
amelyet tavaly decemberben ho-
zott meg. Magyar Zoltán, a MATSZ 
elnöke bejelentette, hogy mostan-
tól Berki tölti be a szövetség tavaly 
decemberben létrehozott sport-
igazgatói posztját.

Berki a KSI SE versenyzőjeként 
2002-ben nyerte első felnőtt ma-
gyar bajnoki aranyérmét, a junior 
Európa-bajnokságon pedig má-
sodik lett lólengésben. Addig hat 
szeren tornázott, de egy bokasérü-
lés miatt lólengés-specialista lett. 
Első sikereit 2004-ben érte el a fel-
nőtt nemzetközi mezőnyben: Rio 
de Janeiróban világkupaversenyt 
nyert, a ljubljanai Európa-baj-
nokságon pedig bronzérmes lett. 
Legutóbb a 2017-es kolozsvári 
kontinensviadalon állt rajthoz, 
ahol ezüstérmet szerzett, ám ezt 
követően megsérült a válla, amit 
eddig öt alkalommal kellett meg-
operálni. Magyar Zoltán és Sivadó 
János után ő a harmadik magyar 
tornász, akiről a nemzetközi szö-

NEM BÍRJA A VÁLLA, VISSZAVONULT AZ OLIMPIAI, VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOK MAGYAR TORNÁSZ

Berki kolozsvári érme az utolsó

Utolsó érem. Berki utoljára a kincses városban állt dobogón

 » „A civil 
életben tökéle-
tesen elvagyok 
a vállammal, de 
az élsportra már 
nem alkalmas. 
Hosszú időbe 
telt, hogy ezt 
elfogadjam” – 
nyilatkozta Berki 
Krisztián.

vetség tornaelemet nevezett el – 
2016-ban – lólengésben.

Berki felidézte, minden vágya az 
volt, hogy egy versenyen búcsúz-
hasson el a közönségtől és a pálya-
futásától, de a válla nem bírja to-
vább a terhelést. „Nagyon sokszor 
elmentünk a maximumig, vagy még 
azon is túl, hiszen a vállam lassan 
két éve olyan állapotban van, hogy 
az orvosok is azt mondták, nem fo-
gom tudni terhelni. A civil életben 
tökéletesen elvagyok vele, de az él-
sportra már nem alkalmas. Hosszú 

időbe telt, hogy ezt elfogadjam” – 
nyilatkozta. Berki leszögezte, nincs 
miért panaszkodnia, nem lehet 
benne szomorúság, a jövőben pedig 
más szerepkörben szeretné segíteni 
a tornasportot. Ennek érdekében ta-
valy diplomát szerzett a Debreceni 
Egyetem sportszervezés szakán.

Pályafutása csúcsának a 2012-
es londoni olimpiát nevezte, ahol 
aranyérmet nyert, de megemlítet-
te, hogy a szívéhez legközelebb a 
2005-ös debreceni Európa-bajnok-
ság áll. Elárulta, 15 éves korában 
fogalmazódott meg benne először, 
hogy olimpiai bajnok akar lenni, de 
a sajtótájékoztatón felidézte, hogy 
a 2008-as pekingi, a 2016-os Rio de 
Janeiró-i és az idén nyárra halasz-
tott tokiói ötkarikás játékokra sem 
jutott ki. Kovács István – aki 1993 
óta volt Berki edzője – úgy fogalma-
zott, versenyzője nagyon nyugodt 
volt, és nagyon fegyelmezetten be-
tartotta az edzői utasításokat, meg-
bízott benne, és amit mondott neki, 
azt mindig megpróbálta megcsinál-
ni, ez volt a sikerei titka.

Magyar Zoltán elmondta, biztos 
benne, hogy Berki sportigazgató-
ként nagyon sokat tud segíteni a 
szövetségben, és a neve, illetve a 
hozzáállása nagyot fog lendíteni 
a magyar tornasporton. „Abban is 
biztos vagyok, hogy mindannyi-
unk számára nagyon előnyös lesz 
a fi atalsága, a motiváltsága és a tu-
dása. Ez a státus nagyon összetett. 
Van egy munkaköri leírása, de már 
mondtam Krisztiánnak, hogy ennél 
sokkal többet kell csinálnia” – fo-
galmazott a MATSZ elnöke. Berki 
erre úgy reagált, hogy új pályafu-
tás kezdődik számára, ami talán 
még több kihívást tartogat, mint a 
sportolói karrierje, hiszen az összes 
szak ágra rá kell látnia. „Nagyon 
várom a közös munkát és a felada-
tokat, hiszen sokszor elmondtam, 
hogy szeretnék a sportág közelében 
maradni. Továbbra is mindent meg-
teszek, hogy a magyar tornasport a 
megérdemelt helyén legyen” – nyi-
latkozta Berki Krisztián.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

M indhárom erdélyi jégkorong-
csapat rájátszást érő helyen 

áll az Erste Liga alapszakaszában, 
a székelyföldi együttesek nyertek 
szerdán. A Brassói Corona, a Csík-
szeredai Sportklub és a Gyergyói HK 
is szinte biztos résztvevője a március 
2-án kezdődő rájátszásnak. A máso-
dik helyen álló Brassónak és az ötö-
dik Sportklubnak 11-11 mérkőzése 
maradt hátra, a hetedik helyen álló 
Gyergyói HK-ra pedig még hat mér-
kőzés vár. A rájátszásba, az egyenes 
kieséses szakaszba az alapszakasz 
első nyolc helyezettje jut, a hetedik 
helyen álló GYHK és a nyolcadik Va-
sas között 20 pont volt a különbség, 
gyakorlatilag behozhatatlan. Az Ers-
te Liga alapszakasza február 26-án 
zárul, a negyeddöntő párosítására 

március 1-jén sajtótájékoztatón de-
rül fény. A párharcok legkorábban 
március 2-án kezdődhetnek. Az elő-
döntők március 16-án indulnak, az 
esetleges hetedik meccseket márci-
us 27-én tartják. A fi nálé első napja 
március 30., a sorozatnak legkésőbb 
április 10-éig le kell zárulnia.

Egyébként mindkét székelyföldi 
gárda szoros meccsen, de otthon tar-
totta szerdán este a három pontot. A 
gyergyóiak az Újpest együttesét (2-1), 
a csíkiak pedig a Titánok alakulatát 
győzték le (3-1). 

Szilassy Zoltán, a GYHK vezető-
edzőjének a második harmad nem 
tetszett, mert könnyelműek voltak. 
„Nehezítette az Újpest emberelőnyös 
játékából való felkészülést, hogy sok 
a hiányzója, ami viszont nem jelent 
hátrányt, mert olyan erős a kerete. 
Ezért is nagy fegyvertény, hogy az 

alapszakaszban lehetséges tizenkét 
pontból hetet elvettünk az UTE-tól, 
egyúttal visszaigazolás magunknak, 
hogy van értelme a munkának” – 
fogalmazott a tréner. Hozó Levente, 
a Sportklub másodedzője szerint 
számítottak arra, hogy nem fogja 
könnyen megadni magát az ellen-
felük, hiszen az utolsó lehetősége-
ikbe kapaszkodnak, hogy elérjék a 
rájátszást. „Szoros meccs volt végig, 
oda-vissza rengeteg helyzet kima-
radt, de örülünk, hogy mi hagytuk el 
nyertesként a pályát. Azon vagyunk, 
hogy rotálni tudjuk a fi úkat az eről-
tetett menet miatt, szerencsére több 
sérültünk is vissza tudott térni, így 
négy teljes sorral állhattunk ki” – ér-
tékelt a szakember. A második Sport-
klub–Titánok összecsapás, illetve 
a Brassó–Újpest találkozó lapzárta 
után fejeződött be.

Rájátszásba juthat mindhárom erdélyi hokicsapat

 » A Brassói Co-
rona, a Csíksze-
redai Sportklub 
és a Gyergyói HK 
is szinte biztos 
résztvevője a 
március 2-án 
kezdődő ráját-
szásnak. 




