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Fél ötkor kezdődtek el a szemináriumok. Elsőként Hargitai Levente mutatta be, hogyan lehet kevés
trükkel eltölteni az időt a színpadon. Utána Galambos Ferenc tartott több mint másfél órás kimerítő
szemináriumot, sok újdonságot felvonultatva.
A gála nyolckor kezdődött el, a műsorvezető Molnár Gergely volt – akit az eredményhirdetés után
Dominico Dante a Londoni Magic Circle legmagasabb fokozatú tagjai közé nevezett ki. A gálán felléptek:
Morsi duó, Galambos Ferenc, Szokor Gyula, Kálmán Zsolt, Pavel Langer, Ungár Anikó, Nagy Molnár
Dávid, valamint Galambos Ferenc és partnernője Viki.

Zombor

Szöveg: Kelle Botond

Május 20-án, vasárnap a Vujevits család negyedik alkalommal rendezte meg a zombori nemzetközi
bűvésztalálkozót. Az FBK kilenc emberrel jelent meg a rendezvényen (sajnos többen csak az utolsó
pillanatban jelezték, hogy mégsem velünk akarnak jönni). Fél hatkor indultunk el egy 15 személyes
mikróbusszal, Budapestről. Egy rövid fertőtlenítéstől eltekintve a határon, az utazás kellemesen telt.
Kétszázötven kilométer megtétele után, kilenc óra körül érkeztünk meg Zomborba, ahol rövid városnézést
(kérdezősködést) követően megtaláltuk az elegáns, hangulatos városi színházat. A verseny fél tíz körül
kezdődött el, a kezdeti gyengébb fellépőket követően ötletes és szebben kidolgozott számokat is láthattunk. A
rendezvény családias hangulatban telt, ételt és italt a szervezők ingyen biztosítottak a résztvevőknek. A
megjelent kb.120 bűvész közül több, mint 30 magyar volt. Erre való tekintettel minden a színpadon
elhangzott mondatot tolmács fordított le. Szemináriumot is hazai bűvészek tartottak: Szűcs László és Sugár
Péter. A zsűrinek is két magyar tagja volt: vitéz lovag Gálházi István és Gicziné Farkas Ágnes. A magyar
versenyzők, illetve az FBK viszonylag jó helyezéseket értek el, (részben ebből kifolyólag) az értékeléssel
többé-kevésbé egyetértettünk. Összességében kb. 50 számot láthattunk, melyeket tanulságos volt megnézni.

Az FBK versenyzői és helyezéseik:
Mikromágia: I. Boldog Péter
Általános:
III. Bökényi Gergely
Manipuláció: I. Kálmán Zsolt
Továbbá:

Hajnóczy Soma
Kereszti Csaba

Az FBK zombori csapata (balról jobbra):
Kelle Botond, Péter Imola, Kálmán Zsolt, Bökényi Gergely, Hajnóczy Soma,
Kereszti Csaba, dr. Szabó Gábor, Susán Péter, Kékesi Dániel és a Busz.
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