
 

Visszatérés-gála Szentesen 

Október 2-án ismét nagyszabású ökölvívógálát rendeznek a szentesi Dr. Papp 
László Sportcsarnokban. Ezzel az eseménnyel tér vissza a profi boksz világába 
Rácz Félix és az általa vezetett Felix Promotion. 

Szentes, a Dr. Papp László Sportcsarnok már több 
színvonalas küzdısport- és ökölvívógálának adott 
otthont. Október 2-án (szombat), 18 órától a 
bunyósok lesznek a fıszereplık az arénában 
(rendeznek kick-box és thai-box összecsapást is), az 
esemény pedig A visszatérés nevet viseli. 
 
Az elnevezés háromszorosan is igaz – közölte Bertók 
Róbert, az egyik fıszervezı. A 2006-ban a sportágnak 
hátat fordító Felix Promotion ezzel a gálával tér 
vissza a honi professzionális ökölvívásba, vezetıjét, 
tulajdonosát, Rácz Félixet korábban ötször 
választották meg az év magyarországi menedzserének. Rácz újra bizonyítani akarja: 
tudatos, tisztességes munkával, befektetéssel lehet eredményeket elérni. 
 
A promoter már meg is találta elsı versenyzıjét 
Szili István (középsúly) személyében, ı lesz a gála 
fıszereplıje. A korábban amatırként válogatott, 
világversenyeken is bizonyító kıszegi bunyós 
Svájcból tért haza, vagyis vissza. Eddigi öt profi 
meccsén hibátlan mérleget produkált. Felkészítését 
Bertók Róbert vállalta – a jövıben rendszeresen 
együtt dolgozik majd Rácz Félixszel, fıként a 
szervezésben segítve neki –, de Szegedre is átjárnak 
kesztyőzni Gál László edzı egyesületébe. 
 
Nagy szenzációnak ígérkezik egykori profi 
világbajnokunk, Kótai Mihály (középsúly) kötelek 
közé lépése. A népszerő harcos veresége és 
bejelentett visszavonulása óta vívott pár kisebb jelentıségő találkozót, de a Kurca-
parti lesz az elsı igazán nagy publicitást ígérı mérkızése. Vagyis tulajdonképpen ı is 
visszatér – fogalmazott Bertók. Mindkettı úgynevezett felhozó meccs, remélhetıleg 
elıbb- utóbb címért is mérkızhetnek a szentesi fıszereplık.  
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Kovács a nyolc között 
 
Olimpiai súlycsoportban, a 75 
kg-osok között szereplı szegedi 
Kovács Mária bejutott a legjobb 
nyolc közé a Barbadoson zajló 
nıi ökölvívó-világbajnokságon. 
Kovács a francia Erika Guerrier-t 
gyızte le magabiztos, 18-2-es 
pontozással. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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