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Néhány szó az olvasóhoz

Lapunk március-áprilisi  száma nagy  sikert 
aratott,  a  visszajelzések  alapján  mindenki  meg  volt 
elégedve  a  nyomtatással.  Felhívom figyelmüket,  hogy 
korábbi  lapszámaink  továbbra  is  megrendelhetőek, 
illetve megvásárolhatóak.

Megerősítjük  meghívásunkat  az  AM  Partyra. 
Felhívásunk  továbbra  is  érvényes:  várjuk  leveleiket, 
illetve  trükkleírásaikat  a  szerkesztőség  címére,  hiszen 
novemberi  évfolyamzáró  partinkon  értékes 
nyereményeket  fogunk  kiosztani  a  legjobb  leírásokat 
beküldők között. Köszönjük azoknak, akik eddig küldtek 
trükkleírásokat, ezek feldolgozása már folyamatban van. 

Egy éves az FBK! Ebből az alkalomból hozzánk 
érkezett olvasói visszajelzésekből válogattunk (8. oldal). 
Szintén ebből az alkalomból – az Önök kérésének eleget 
téve  –  folytatjuk  tagjainkat  bemutató  sorozatunkat: 
hatunkról a 6-7. oldalon található rövid fényképes leírás. 
(Két  tagunkra  még  nem  került  sor  róluk  majd 
későbbiekben olvashatnak.)

A  4.  oldalon  a  klubnapjainkon  az  elmúlt  két 
hónap  alatt  bemutatott  mutatványok címszavas  leírását 
találják. Ezek közül tizet közlünk le ebben a lapszámban. 
Megpróbáltam ügyelni  rá,  hogy egyenlő  arányban  szerepeljenek  mikro-  és  színpadi  mutatványok, 
valamint egyszerű és összetettebb  trükkök.

Az elmúlt két hónap sem telt eseménytelenül. Címlapunkon három külföldön is eredményes 
bűvész láthatnak (igazolván, hogy azért még az „öregek” is tudnak valamit). 

Molnár Gergely a  Blackpool-i  Bűvészklub  50.  jubileumi  kongresszusán  –  ami  a  világ 
legjelentősebb bűvészkongresszusa a résztvevők számát tekintve (több, mint háromezren látogatnak el 
ide minden évben) – február 22-én este a mikrobajnokságon második helyezést ért el. 

Sugár Péter a jól ismert És mégis van egy kötelem! című mutatványával az 1992-es Clermont 
Ferrand-i AFAP kongresszuson aratott sikert. A mutatványt magyar nyelven Önök olvashatják először. 
(A trükköt folytatásokban közöljük, az első rész a 12-13. oldalon található.)

Március  8.  és  10.  között  rendezték  meg  a  Prágai  Nemzetközi  Bűvészkongresszust.  Itt  is 
születtek  magyar  sikerek:  mikromágiában  Boldog Péter első,  dr. Szabó G. Gábor második  lett,  a 
nagydíjat pedig Holcz Gábor hozta el.

Április  13-án  ismét  versenyt  rendeztek  Prágában.  Ezúttal  a  KLIM  Klub szervezte  Jan 
Tchenner Mikromágia  Emlékversenyen  értek  el  kitűnő  eredményeket  versenyzőink.  A felnöttek 
között  Galambos Ferenc első,  Szabó Gábor második lett,  a juniorok között  pedig  Boldog Péter 
hozta el a pálmát. (A Prágai rendezvényekről az 5. oldalon találnak fényképes beszámolót.)

Április 12. és 26. között volt látható Tóthlaca Illúziók című kiállítása a Derkovits Galériában. 
A megnyitón a művész számos bűvész előtt varázsolta elő legújabb alkotását.

Remélem ebben  a  számban  is  mindenki  talál  egyéniségének  megfelelő  mutatványt.  Jó  nyaralást, 
kellemes gyakorlást és sok munkát kívánok mindenkinek! 
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