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Szentes missziót vállalt
MÁDI JÓZSEF
2009.03.05. 03:00

A fiatalok egészségéért is fellépnek a nemzeti sportvárosban. Szentesen ugyanis
május 30-áig, A harc elnevezéső bokszgáláig több sportlétesítmény és klub
ingyenesen várja azokat a mozogni vágyó gyerekeket, akik most döntenek úgy,
kipróbálnak valamilyen mozgásformát.
Zseniális. Felelısségteljes, az utódja jövıjéért agggódó
szülıként ez jutott eszünkbe, amikor meghallottuk a
szentesi Bertók Róbert – egykori ökölvívóbajnok és
kétszeres kick-box-világbajnok – ötletét. Semmi sem
kényszeríti rá, mégis úgy gondolta, itt az ideje lépni a
fiatalokért, meglévı gyermekeink egészségéért. És
maga mögött tudhatja a várost is, a polgármesterrel, a
városi sportvezetıkkel, a sportlétesítményekkel és már
néhány klubbal egyetemben.

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

név
e-mail cím
OK
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Habár a tegnap a szentesi megyeházán tartott
sajtótájékoztató díszítése már a május 30-i, A harc
elnevezéső gálát vetítette elıre, a molinón lévı szlogenek (Harc az egészségért. Harc
a fiatalságért. Harc a sportért. Harc a dohányzás ellen. Harc az alkohol ellen. Harc a
drogok ellen. Harc az elhízás ellen) az elıttünk álló három hónapra vonatkoztak. Azaz
a fiatalok álljanak fel a televízió vagy a számítógép elıl, felejtsék el a tudatmódosító
szereket, és igenis sportoljanak! Május 30-áig például ingyen tehetik meg ezt azok,
akik most döntenek úgy, kipróbálják a rendszeres testmozgást.

Rászoktatni a gyerekeket a sportra - ez a célja Bertók kezdeményezésének.
Képünk illusztráció
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– Május 30-án A harc nevő gálán lesz többek között a kick-box búcsúmeccsem.
Harmincöt évesen is végigcsinálok egy profi felkészülést, hátha ezzel is jó reklámot
csinálok a sportnak – mondta Bertók.
A rossz példa ragadós. Talán egyszer a jó is az lehet. Szentes és Bertók mindenesetre
egyfajta missziót vállalt.
Két klub
A kezdeményezéshez két klub már csatlakozott Szentesen. Az egyik az Oyama Dojo
SE, amelynek edzései a Wellness Colosseumban mindennap 16.30-tól kezdıdnek, és
Brezovai Sándornál kell érdeklıdni a részletekrıl. A másik a Szentesi Kinizsi ökölvívóés kick-box szakosztálya, ahol Bertók Róbert minden hétfın (17.30-tól), szerdán
(16.30- tól) és pénteken (16 órától) tart nyilvános edzést.
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