
Bertók: premier és búcsú vastapssal 

Szentes - Nagy sikert hozott szombaton a szentesi Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban rendezett Premier profiboksz-, illetve küzdısportgála. Az 
egyben fıszervezı, pályafutása utolsó meccsét vívó Bertók Róberttıl vastapssal 
búcsúzott a közönség. 

Felállva tapsolt a közönség Szentesen. Az utolsó 
meccsét vívó, de hazai közönség és a profik között 
debütáló 37 éves ökölvívót, Bertók Róbertet 
köszöntötték, búcsúztatták. Méltó lezárása volt egy 
sikerekben gazdag (bunyósként magyar bajnok, 
válogatott, kick-boxban világbajnok) pályafutásnak: 
ellenfelét, Török Csabát már az elsı menetben 
háromszor „lepadlózta", így a jó barát, a bíróként 
közremőködı Kovács „Kokó" István beszüntette a 
küzdelmet. Bertók technikai KO-val búcsúzott a 
ringtıl, a versenyzéstıl. – ezt megelızıen több mint 
évtizede bunyózott, lépett a kötelek közé. 
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– Megható, felejthetetlen nap marad ez számomra – nyilatkozta Bertók Róbert –, így, 
ezzel a szentesi fellépéssel lett teljes a pályafutásom. Nagyon sokat kaptam a 
sporttól: bejártam a világot, és olyan fantasztikus emberekkel, versenyzıkkel 
ismerkedhettem meg, mint Kovács „Kokó" István vagy Erdei „Madár" Zsolt, ezért is 
tanácsolom a fiataloknak, mindenképpen sportoljanak valamit, mert gazdagabb lesz 
az életük. Hatalmas élmény volt, hogy itt lehettem, a mérkızés elıtt kicsit 
szorongtam, de most már megkönnyebbültem, és nagyon örülök, boldog vagyok! 
 

 
(Csak így zárójelben, kicsit „ünneprontásként", elsı trénere és edzıpartnere, bátyja, 
Bertók Gyula még a búcsúmeccs elıtt azt mondta: – Tudtam, láttam, hogy 
tehetséges, viszont az is igaz, nem szerette, nehezen fogadta el az 
edzésmódszereimet, ugyanis sokat dolgoztunk...) 
 
A Premier elnevezéső gála publikuma is megkönnyebbült, és még Kelemen Balázs 
meccsén is ünnepelt, illetve a WBF interkontinentális bajnoka ellen csak szenvedı 
Vécsei Pétert azzal „vigasztalták", az egyik, a menetek számát jelzı táblát 
körülhordozó lányt hazaviheti fájdalomdíjként... Kelemen egyhangú pontozással 
nyert. Az ezt megelızı összecsapások zöme – Bertókékét is ideértve pontosan hét – 
azonban idı elıtt, már az elsı-második menetben véget ért, technikai KO-val, 
kiütéssel, sérülés miatti leléptetéssel, vagy az érdekes színfoltot jelentı MMA-
küzdelem esetén hátsó fojtással. Utóbbinál hallhattuk a következıket a lelátóról: 
„Fojtsd meg! Igen! Gyönyörő!". De a küzdelmek végig sportszerőek voltak, a bíróknak 
kevés dolguk akadt, nem kellett „másodpercenként" figyelmeztetni, fegyelmezni a 
harcosokat. 
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Ide illeszthetı Szirbik Imre polgármesternek még a megnyitón, az úgynevezett 
ültetımeccs után elmondott gondolata: „az életünk legyen olyan, mint a sport, ami 
megtanít a sportszerő, tisztességes küzdelemre, az ellenfelek megbecsülésére". A 
következı, a 12. szentesi profiboksz-gála – mert az biztos lesz, a szervezéstıl, az 
edzısködéstıl nem vonult vissza Bertók – ebben újra segíthet. 

Kapcsolódó cikkek 

Profi boksz, magyar szinten - exkluzív interjú Kovács ˝Kokó˝ Istvánnal 
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A rovat legfrissebb cikkei 

Tőz Kisbácsán: melléképület 
gyulladt ki - fotók

Babóti és rábaszentandrási tízes, nyalkai nyolcas

Vízilabda Magyar Kupa: elıször aranyérmes a Szeged

A nyitóoldal témái 

Évente 200 rendszámot vesztenek 
el Szegeden

Sötétség Vértón

Megtervezhette az öngyilkosságot a kilencedikrıl kiugró 
Péter

hirdetés 

A3-as névnapos 
naptár 2.990 Ft-ért 

3. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2249596


