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Bertók Róbert: premier és búcsú a ringben
IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2011.11.08. 06:51

A hétvégén rendezik a szentesi Papp László Sportcsarnokban a Premier
elnevezéső bokszgálát, ami a 11. a sorban. Ringbe száll a fıszervezı Bertók
Róbert is, akinek ez lesz az elsı ökölvívó-mérkızése Szentesen és a profik között.
A premier egyben búcsú is.
November 12-én délután 5 órától rendezik a szentesi
Papp László Sportcsarnokban a Premier elnevezéső
ökölvívógálát, amelynek fı attrakciója maga a
fıszervezı, Bertók Róbert.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
– A világ szinte
minden „sarkában"
e-mail cím
A debütáló névjegye
szerepeltem már,
OK
Szentesen még
Bertók Róbert 1987-tıl 93-ig a
sohasem
Milyen a legutóbbi hírlevél?
vásárhelyi Hódgépben
bunyóztam, ez
bunyózott. Szalkai László
hiányzik a
edzette, utána az UTE (1993–
pályafutásomból –
95), a Szegedi Box Club (1995–
97) és a Szentesi Kinizsi (1997árulta el a 37 éves
tıl 2000-ig) jött.
Bertók –, és a profik
Súlycsoportjában (57 kg)
között sem léptem
Kovács „Kokó" István profinak
még kötelek közé.
állása után, 1997-ben nyert
Nagy izgalommal
bajnokságot, Nagy „Csonttörı"
várom a
Jánost legyızve. Öklözıként
négymenetesre
részt vett a tamperei Európatervezett
bajnokságon, nemzetközi
összecsapást,
viadalokat nyert, de kick-boxra
komolyan edzek, az
váltott, és 2004-ben light- és
full-contactban összevont vbellenfelem pedig
aranyat szerzett.
Török Csaba lesz. A
premier egyben
búcsú is, többet
nem szerepelek a
szorítóban. érdekesség, hogy a meccsemet Kovács „Kokó" István vezeti.

November 11-én, pénteken tartják a mérlegelést és a nyílt tréninget. A ringben
többek között az eddig 10 meccset veretlenül megvívó Kelemen Balázs WBF
nemzetközi bajnokkal, Gál László tanítványával, a szegedi Nagy Sándorral (Felix BoxPromotion, 1 gyıztes meccs, újonc), Nagy Lajos Márkkal, a ketrecharcból jól ismert
Petrovszki Attillával találkozhatnak az érdeklıdık, s lesznek kick- és thai-box,
valamint MMA-küzdelmek.
Bertók 2001 óta rendez bunyógálát a Kurca-parti városban, ez a 11. a sorban. Eddig
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olyan kiválóságokat láthattak a nézık, mint Kovács „Vipera" Attila, Nagy „Hóhér"
József, Csábi Bettina, Miló Viktória, Balzsay Károly, Mizsei György, Rácz Dénes. A
mostanira jegyek elıvételben még kaphatók a Papp László Sportcsarnok pénztárában.
Kapcsolódó cikkek
Bertók: premier és búcsú vastapssal
Profi boksz, magyar szinten - exkluzív interjú Kovács ˝Kokó˝ Istvánnal
Sporthétvége: ketten a kupákért
Két juniorérem Kecskeméten
Mindkét szegedi szorítóba lép ma a nıi ökölvívó Eb-n - helyszíni riport

A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái

Tőz Kisbácsán: melléképület
gyulladt ki - fotók

Évente 200 rendszámot vesztenek
el Szegeden

Babóti és rábaszentandrási tízes, nyalkai nyolcas

Sötétség Vértón

Vízilabda Magyar Kupa: elıször aranyérmes a Szeged

Megtervezhette az öngyilkosságot a kilencedikrıl kiugró
Péter
hirdetés

Pihenés Szegeden a
Hotel Mátrixban
27.200 Ft-ért

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2248652

NetSzemle archívum

