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Az első évről…

Összeállította: Kelle Botond

Az elmúlt évben, és különösen az előző számban megjelent összefoglalás kapcsán sok
visszajelzés érkezett hozzánk. Ezekből szemezgettünk.

„Gratulálok! Elsősorban ahhoz, hogy már egy
évesek lettetek és még mindig tart a barátság,
sőt nőtt a tagok száma. Igen örültem annak is,
hogy többször a KÖR-ökben lehettem, ahol
számos új szemlélettel, nézőponttal és
mindenekelőtt barátsággal gazdagodtam, s
talán én is hozzátettem egy kicsit a
tudásotokhoz. Remélem, hogy a magyar
bűvészet nagyjai továbbra is támogatni fognak
benneteket, mert a Ti cilinderetekben, vagy
talán kártyadobozotokban van a ...! Maradjon
ez inkább meglepetés, ne kiabáljuk el, viszont
tiszta szívemből kívánom, hogy továbbra is
tartsatok össze, és mindenekelőtt, hogy ezzel
együtt a szakmai munka is erősödjék, meg
persze azt, hogy a varázslat mindig ilyen öröm
legyen Nektek is, meg a közönségeteknek is!”

„Ez a legszínvonalasabb magyar bűvészújság a
Modern Mágia óta, ezért örömmel publikálom
benne trükkjeimet. Más módos is segítem a
fiatalokat
–
hiszen
sokan
közülük
tanítványaim: legközelebb júniusban tartok az
FBK-ban szemináriumot.”

Sugár Péter
a mikromágia mestere
„A Klubban sok ötletet kaptam, úgy érzem
adni is tudtam. Mivel van közös célunk,
érdekünk és ismerjük egymást. Tudunk
egymásnak jóindulatúan segíteni, senki nem
cikizi és nem nézi le a másikat.”

Rakonczai Máté
FBK tag

Dr. Szabó G. Gábor
egy majdnem FBK korú levelező tag

„Egy éve öt fiatal azt gondolta, megpróbál
valamit létrehozni, ami szélesíti a fiatalok
lehetőségeit és a bűvészetet is népszerűsíti.
Számunkra nagy öröm, hogy a kör él, az újság
pedig egyre nagyobb olvasóközönségnek
örvend, sőt tele vagyunk tervekkel. Ez és több
vélemény is azt indokolja, hogy a
továbbiakban is folytassuk az utat, amit
elkezdtünk… Mindez nem jöhetett volna létre
Kelle Botond és Kékesi Dániel szüleinek
segítsége nélkül, továbbá köszönjük azoknak,
akik bármilyen módon támogatták az elmúlt
egy évben a Fiatal Bűvészek Körét.”

„Céljaitokkal egyetértek, de az véleményem ha
valaki akar és szeretne a bűvészetről többet
tudni, jobban csinálni ezt bűvész kör nélkül is
megteheti. Jó kikapcsolódás, ha néhány bűvész
összejön
és
önzetlenül
elszórakoztatja
egymást, ezek a kötetlen találkozók többet
érnek mint több óra szenvedés egy hivatalos
bűvész klubban. Kívánom, hogy sikerüljön
Nektek némi pezsgést vinni a hazai
bűvészetbe.”

Kékesi Dániel
FBK alapító-szervező

Galambos Ferenc

Továbbra is várjuk leveleit, észrevételeit, ötleteit és kritikáit a
szerkesztőség címére! Ne feledje, egy éves ingyenes előfizetést nyerhet!
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