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Néhány szó az olvasóhoz
Újságunk
március-áprilisi
számával
kapcsolatban sok visszajelzés érkezett hozzánk. Ezen
javaslatok nyomán megpróbáltunk változtatni pl. az
elfeledett mutatványok rovat hosszán, a kártyatrükkök
mennyiségén stb.
Május 6-án, vasárnap Nagy Csaba és partnernője,
Major Éva mutatták be egyéni illózióshow-jukat a
Budapest Művelődési Központban, nagy sikerrel. A műsor
előtt fiatal bűvészek adták elő műsorukat a szakmai és
laikus közönség előtt (az FBK tagjai közül Rakonczai
Máté és Szigeti Kata).
Május 12-én, a Tavaszi varázslaton saját
standunkon toboroztunk új előfizetőket (levelező tagokat)
az Aktuális MÁGIÁra. Ennek köszönhetően nemcsak
itthon, de már Olaszországban és Szlovákiában is olvassák
az FBK lapját. A versenyen a nagydíj és a különdíjak
kivételével az összes díjat körünk tagjai nyerték. (Ez talán
összefügg azzal is, hogy a 14 versenyzőből 10 az FBK
tagja volt.)
Május 20-án kilencen vettünk részt a IV. Zombori
Nemzetközi Bűvésztalálkozón, ahol két első és egy
harmadik helyezéssel, valamint sok tapasztalattal gazdagabban tértünk haza. (A fenti találkozókról
részletes beszámolót olvashatnak a 6. és 7. oldalon.)
Május 24-én délelőtt élő adásban, az m1 Naprakész című műsorában sor került az FBK első
hivatalos TV-s megmutatkozására. A riporterek Ungár Anikó és Dombóvári Gábor voltak, a
riportalanyok Kálmán Zsolt, Kelle Botond, Kékesi Dániel és Susán Péter.
Június 2-án, vendégünk volt Sugár Péter, akinek ezúton is köszönjük majd’ másfél órás
szemináriumát, ahol négy kártyamutatványt magyarázott el részletesen. Ezek közül a Lokátorkártya
című leírása a 14. oldalon található.
Májustól körünk új taggal bővült, Hajnóczy Somával, aki azóta a klubnapok egyik
legaktívabb közreműködőjévé vált.
A 4-5. oldalon a klubnapjainkon az elmúlt két hónap alatt bemutatott, összesen 68 mutatvány
címszavas leírását találják. Ezek közül nyolcat közlünk most le. A 8-9. oldalon egy kártyamutatvány
részletes és pontos leírása található. A 10. oldalon egy látványos ambiciózus kártya fogás és egy
szalontrükk, a 11. oldalon pedig egy egykezes golyószínezés.
Szintén májusban jelent meg újra Gács Judit: Rodolfo így csinálja című könyve, melyről a
13. oldalon olvasható rövid ismertető, míg a 12. oldalon egy mutatványt találnak a könyvből (Kereszti
Csaba változatában). Az elfeledett mutatványok rovatban (szokás szerint) egy érdekes kelléket
ismerhetnek meg. A 14. oldalon egy újabb kellékárusító céggel találkozhatnak, a 15. oldalon pedig egy
egyszerű kártyatrükk és egy vicc található.
Végül pedig szeretnénk átnyújtani egy Meghívót a Corodini Országos Bűvész Egyesület
(COBE) és a Mollini Bűvész Klub közös rendezvényre, amely Budaörsön lesz októberben.
Remélem ebben a számban is mindenki talál egyéniségének megfelelő trükköt. Jó nyaralást,
kellemes gyakorlást és sok munkát kívánok mindenkinek! Továbbra is várom kritikáit, véleményét,
ötleteit, javaslatait.
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