
Bertók Róbert: premier és búcsú a ringben 

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. 
 
– A világ szinte 
minden „sarkában" 
szerepeltem már, 
Szentesen még 
sohasem 
bunyóztam, ez 
hiányzik a 
pályafutásomból – 
árulta el a 37 éves 
Bertók –, és a profik 
között sem léptem 
még kötelek közé. 
Nagy izgalommal 
várom a 
négymenetesre 
tervezett 
összecsapást, 
komolyan edzek, az 
ellenfelem pedig 
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 Box-
Promotion, 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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A debütáló névjegye 
 
Bertók Róbert 1987-tıl 93-ig a 
vásárhelyi Hódgépben 
bunyózott. Szalkai László 
edzette, utána az UTE (1993–
95), a Szegedi Box Club (1995–
97) és a Szentesi Kinizsi (1997-
tıl 2000-ig) jött. 
Súlycsoportjában (57 kg) 
Kovács „Kokó" István profinak 
állása után, 1997-ben nyert 
bajnokságot, Nagy „Csonttörı" 
Jánost legyızve. Öklözıként 
részt vett a tamperei Európa-
bajnokságon, nemzetközi 
viadalokat nyert, de kick-boxra 
váltott, és 2004-ben light- és 
full-contactban összevont vb-
aranyat szerzett.  
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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. 
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