Tisztelt Elnök Úr, Kedves Laci!

Szeptember 21-én, pénteken találkoztam egy ismerősömmel, aki velem együtt immár 10. alkalommal
vett részt a szeptember 8-i Fuss a Rákgyógyításért eseményen. Az elmúlt időszakban a rendezvényről
véleményemet neked - mint felkért kritikusod -, több telefonbeszélgetésen is elmondtam.
Már sajnos nem tartozom a fiatalabb generációhoz, a RockToRock zenekar muzsikája közel áll hozzám.
Beck Zoli és Zaza zenéje és a dalok szövege a "mának" szól, őket is szeretem hallgatni. Megbeszéltük
azt is, hogy a rendezvény abszolút sikeres volt, hiszen azon 2388 regisztrált személy vett részt, melynek
következtében a daganatos betegségek kezelésének támogatására az alapítványnak 2 millió 600 ezer
forint került átutalásra.
Amiről beszéltünk, de méltánytalanul keveset és ezért vetemedtem néhány soros írásra, az a Bödő
Csilla "élmény-bemelegítése" volt. Bár minden sporteredményével nem voltam teljesen képben, azt
azért tudtam, hogy ökölvívásban és kick-boxban is kiváló eredményeket ért el a 90-es évek második
felében, illetve a 2000-es évek első éveiben. Ma már tudom, elsősorban az édesapja A pécsi
sportegyesületek története című könyvéből, hogy Csilla Európa- és 3x-os Világbajnok, 15x-ös Magyar
Bajnok. Azt is olvastam, hogy a "Kratoszban" sokat dolgozott a kick-box sportág népszerűsítéséért.
Mindezekből a bemelegítés előtt azt gondoltam, hogy a pódiumon ott áll majd egy marcona, verekedős
kinézetetű nő, aki osztja majd a parancsokat. Ehelyett egy jópofa, jókedélyű, kacsingatós hölgy, kiváló
humorral vezette a bemelegítést. Nem messze álltam tőle, próbáltam melegíteni, de sajnos nem
sikerült minden mozdulat. Figyeltem őt, és láttam, amikor Norbira, vagy éppen Viktorra mosolyogva
kinézett, és egy-egy kacsintás mellett odaszólt, hogy gyerünk-gyerünk, nyomjátok. A két fiú meg
visszamosolygott, láthatóan élvezték a szituációt. Hármójuk mosolygós megjelenése engem
lenyűgözött. Megemlítem még, hogy a rendezvényt követően volt egy találkozóm néhány
zalaegerszegi, nagykanizsai, soproni, győri ismerősömmel, valamennyien nagyon pozitívan értékelték
a rendezvény hangulatát, természetesen ideértve a Csilla vezette kiváló bemelegítést is.

Laci!
Ennyit szerettem volna utózöngeként hozzátenni a rendezvény értékeléséhez.
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