
Berki visszatért a húsdarálóba 

Fénykorában a legkiválóbb centerek között tartották számon. Akár válogatott is 
lehetett volna, de Szentesrıl nem lehetett elcsábítani. Az elmúlt három évben a 
helyi OB I-es pólócsapat edzıje volt, a nyáron viszont önként lemondott 
tisztségérıl. 

Azóta a Kurca-parti város másodosztályú gárdájában, a 
Bertókban dobálja a gólokat. Berki Andrással 
beszélgettünk. 
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– A nyáron a bravúr kategóriájába tartozó 8. hely után 
otthagyta az OB I-es Szentes kispadját. Miért döntött 
úgy? 
– A klub akkori anyagi helyzete, játékosállománya 
erısen megkérdıjelezhetı volt abból a szempontból, 
hogy alkalmas-e az OB I-es indulásra. Bevallom, nem 
akartam a negyedik évadomat úgy elkezdeni, hogy 
majd lesz valahogy. Elıtte már volt ebben részem. Nem 
ideális. Belefáradtam abba, hogy elkezdem hat emberrel a felkészülést, aztán jönnek 
hozzá olyanok, akik máshol nem kellenek. Úgy döntöttem, elég volt ebbıl. 
 
– Nem bánta meg? 
– Nem tagadom, az élvonalbeli edzıi munka hiányzik, de azok a napi problémák, 
nyőgök, amelyek másik egyesületeknél nincsenek napirenden, azok viszont nagyon 
nem.  
 
– Kijár a Bodrogi Bau-Szentes meccseire? 
– Mi az hogy! Nagy szurkolója vagyok a gárdának.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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Berki András (fehér sapkában) még bírja a strapát. 
Fotó: Vidovics Ferenc

– Vélemény? 
– Sikerült egy frankó, nagyon fiatal és egységes csapatot összehozni. Olyat, amely 
ugyanolyan szép reményekre jogosít, mint ami az én idımben volt. Jó kezekbe került 
a társaság, utódom, Vass Sanyi fanatizmusa sokat ér. Kizártnak tartom, hogy kiessen, 
a 10–11. hely a reális, ha ezen felül végez, az nem kis bravúrral érne fel.  
 
– Nagyon hiányzott a játék? Azért kérdezem ezt, mert 39 évesen az OB I/B-s Bertók 
SC-ben keseríti a bekkek életét. 
– Ha arra kíváncsi, igen, még most, vén fejjel is élvezem a játékot. Zömmel csak az 
itthoniakon ugrom vízbe, mivel a Szentes ifinek az edzıje is vagyok, az idegenbeli 
meccsek sokszor nem férnek bele az idımbe.  
 
– Azt mondják a szentesi pólódrukkerek, még ennyi idısen is simán centerezhetne a 
Bodrogi Bauban. 
– Erıs túlzás. Mindenesetre jólesik. De tudja mit? Inkább ezt mondják, mint azt, hogy 
még mit keresek itt... Képtelen lennék már az OB I-ben megkívánt és megkövetelt 
rengeteg melóra. A „húsdarálóban" nem fenékig tejfel az élet. 
 
– Említette, az ificsapat szakmai munkájának irányítójaként nem szakított az 
edzısködéssel. Lesz ebbıl megint OB I? 
– Nincs kizárva...  
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