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Tavaszi varázslat
Május 12-én, szombaton Budakeszin, az Erkel Ferenc Művelődési Házban került megrendezésre a 

budapesti  IBM ring szervezésében. A kétezer forintos belépő mellé mindenki kapott ajándékba egy „hol a 
dáma” trükköt. A versenyen valamivel több, mint ötven bűvész volt jelen, a gálára kb. 80 néző volt kiváncsi. 
A negyedik alkalommal megrendezett találkozót Molnár Gergely nyitotta meg. A zsűri tagjai Fülöp Tibor 
és  Nagy  Molnár  Dávid,  a  zsűri  elnöke  Dominico  Dante,  a  Club  Magico  Italiano elnöke  voltak.  A 
versenyzők közti szünetben Sugár Péter mutatványaival szórakoztatta a közönséget. 
Fél 11 kor kezdődött el a verseny. Az első versenyző a cseh  Pavel Langer (33) volt, aki az 1500-as évek 
Prágáját idéző ruhában és zenével általános bűvészeti (néhol nem egészen korhű) trükköket mutatott be. Őt 
Rakonczai  Máté (20)  és  partnernője,  Szigeti  Katalin követték,  akik  általános  bűvészeti  műsorukkal  és 
emlékezetes  guillotine-os  mutatványukkal  elkápráztatták  a  nézőket.  Harmadikként  a  Morsi  duó  (Czili 
Mónika (13)  és  Orsolya (11))  következett,  műsorukban  a  CD-s  általános  trükkök  domináltak.  Őket 
Hajnóczy Soma (16) követte – kezdetben rózsaszín párducot idéző – manipulációs műsorával. Ötödikként 
Bökényi Gergely (24) következett, és általános bűvészetet mutatott be kötéllel, kendővel, karikával. Utána 
Susán Péter (16) mutatott be manipulációt. Hetediknek Feodor Attila (22) lépett a színpadra, és általános 
bűvészetével  szórakoztatta  a  közönséget.  Őt  Tar Milán (9)  követte,  akinek  műsorában  a  füstbe  burkolt 
általános bűvészeti, szabadulóművészeti, és illuzionista elemek keveredtek. Kilencedikként  Kálmán Zsolt 
(14) mutatta be manipulációs műsorát, mellyel a Corodini Kupán már nagy sikert aratott. Utolsóként pedig 
Holcz Gábor (28) bűvészkedett a bűvészetben nem általánosan elterjedt tárgyakkal.

A mikromágia verseny negyed négykor kezdődött, Sugár Péter műsorvezető chup-cup rutinjával. A 
kivetítőn még a hátsó sorból is jól lehetett követni az eseményeket. Az első versenyző Rakonczai Máté volt, 
aki szendvicskártyás mutatványával, óriás telefonkártyás jóslatával, illetve saját telefonkártya átszúrásával 
kitűnő hangulatot teremtett. Másodikként  Susán Péter előadásmódjával teljesen „megfőzte” a közönséget. 
Egyéni poénjain mindenki betegre röhögte magát. Utána dr. Szabó Gábor (34) kalauzolta el a közönséget 
egy királyi udvarba, amit egy csomag kártya reprezentált. Végül pedig Boldog Péter (14) mutatta be szépen 
felépített, a végén manipulációval kiegészített műsorát, nem nagyon figyelve a közönség reakcióit.

A verseny eredményei:

Mikromágia: I.
II.

Boldog Péter
Susán Péter

Nagydíj: Holcz Gábor

Általános: I.
II.

Bökényi Gergely
Feodor Attila

Különdíj: 

Manipuláció: I.
II.

Kálmán Zsolt
Susán Péter

Tar Milán
Morsi duó
Pavel Langer 
(a nap legérdekesebb műsora)
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Szöveg: Kelle Botond

Az FBK standja a Tavaszi varázslaton (balról jobbra): 
Susán Péter, Tar Milán édesapja, Bökényi Gergely, Kálmán Zsolt, Kereszti Csaba, Kékesi Dániel, 

Kelle Botond és háttal Varjasi László a MACIVA és a COBE elnöke. Fotó: Feodor Attila.


