
Bertók Róbert: a ringtıl az izgalmas 
kalandtúráig 

Szentes - A szentesi Bertók Róbert ökölvívásban magyar, kick-boxban világbajnoki 
címet szerzett, mostanában pedig a középiskolások számára rendezett 
kalandtúrával vált ismertté a neve. 

– Még nem tudják, milyen „szenvedések" várnak rájuk 
– mondta a szentesi Bertók Róbert (36), mikor „A 
megye aranya" elnevezéső középiskolás vetélkedırıl, 
kalandtúráról beszélgettünk. Tavaly és az idén ezzel 
a rendezvénnyel forrt össze a neve, de korábban 
másról vált ismertté. Szentesiként a vízilabdázást 
kötelezıen kipróbálta, de testalkata nem tette 
alkalmassá erre a sportra. Focizott is, végül az 
ökölvívásnál kötött ki, amin nem csodálkozhatunk: 
édesapja és bátyja is ringben edzıdött. 1987-tıl 93-
ig a vásárhelyi Hódgépben bunyózott, ahol Szalkai 
László edzı csiszolta tudását, utána az UTE (1993-
95), a Szegedi Box Club (1995-97) és a Szentesi Kinizsi (1997-tıl 2000-ig) következett. 
 
 
Súlycsoportjában (57 kg) nagyon sőrő volt a magyar mezıny, Kovács „Kokó" István 
profinak állása után, 1997-ben szerzett bajnoki címet, a döntıben Nagy „Csonttörı" 
Jánost gyızte le. Öklözıként kijutott a tamperei Európa-bajnokságra, számos 
nemzetközi viadalt nyert. Mégis váltott, a kick-boxra, és 2004-ben light- és full-
contactban összevont világbajnoki aranyat nyert. 2800-an vettek részt a baseli vb-n. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A sporttól soha nem szakadtam el – mesélte. – Bunyós pályafutásom befejezése 
után, 2000-ben azonnal elkezdtem edzısködni. Petrovics István személyében 
bajnokot neveltem. Négy éve mőködik rendezvényszervezı cégem, bokszgálákat 
rendezünk, Orosházán állandó vendégek vagyunk, de Szentesen is több ilyen 
eseményt láthatott a közönség. 
 
Legújabb ötlete a már említett, középiskolásoknak kitalált kincskeresı kalandtúra, 
amelynek selejtezıjét május 15-én az algyıi híd lábánál kialakított tónál tartják a 
szentesi és a vásárhelyi csapatoknak. – A versenyt 99 százalékban magam csinálom, 
bejárom a helyszíneket, kódokat, feladatokat találok ki, és agyalok a fejlesztésén. 
Jövıre valószínőleg kilépünk a megyébıl, viszont az, hogy országos vetélkedıvé 
váljon, most álomnak tőnik, vagy legalábbis a nagyon távoli jövınek – közölte Bertók. 
 
Kalandpark 
 
Bertók Róbert mindene a család: felesége, Betti és 2 éves kislánya, Nadin. Ha akad 
egy kis szabadideje, azt igyekszik velük tölteni, bár azt is elárulta: munkája a 
hobbija, és amint fél napnál több ideje van, rögtön új ötleteken töri a fejét. Ilyen 
volt korábban a szentesi kalandpark (várhatóan 420 millió forintos beruházás), 
amelynek munkálatai idén startolhatnak, s a tervek szerint 2011. március 15-én 
nyithatja meg kapuit a strand mögötti parkerdıben.  

Kick-boxban 2004-ben light- és full-contact világbajnoki aranyat nyert.  
Fotó: Tésik Attila
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