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Néhány szó az olvasóhoz
Az újság július-augusztusi száma elnyerte
olyan bűvészkedni vágyók tetszését is, akik eddig nem
olvasták rendszeresen lapunkat. Ennek köszönhetően
jelentősen bővült előfizetőink tábora. Ezúton is
üdvözlöm új olvasóinkat.
Korlátozott számban még kaphatók jegyek a
várva-várt Aktuális Mágia Partyra! Ne vesztegesd az
időt, még ma vedd meg jegyed a Figaro bűvészboltban,
vagy rendeld meg a szerkesztőségtől e-mailen vagy
telefonon! (Részletek a hátlapon.)
Az Aktuális Mágia olvasótáborának bővülésével
a lap terjedelme is lépést tart, most már nem húsz,
hanem
24
oldalon
olvashat
trükkleírásokat,
beszámolókat, tanácsokat, híreket, kritikákat és ötlrteket.
Mivel
számos
trükkleírás
érkezett
szerkesztőségünkhöz az olvasóktól, új rovatot indítunk.
A beküldött leírások közül egyet a 19. oldalon
olvashatnak. Várjuk a további leírásokat! Ha leírást
küldesz, ingyen leközöljük apróhirdetésed!
Apropó, az apróhirdetés rovat is most indult,
mivel többen jelezték ezirányú igényüket. Mosz itt a
lehetőség, várjuk a hirdetéseket!
Egy harmadik rovatot is indítottunk Az FBK HÍREI címmel, mivel a bűvészhírek kinőtték a
szerkesztői oldal terjedelmét (5. oldal).
A 6. oldalon részletes beszámolót olvashatnak dr. Szabó G. Gábor varázslatos Egyesült
Államok-beli utazásáról és annak részleteiről. Várjuk a további beszámolókat!
Eldőlt a vita a Beszámoló a klubnapokról c. rovattal kapcsolatban. A visszajelzést küldő
olvasók egyöntetűen a hangulatleírás mellett voksoltak. Ennek megfelelően ezentúl a 4. oldalon a
klubnapokról összefüggő szöveg formájában olvashatnak és amikor csak lehetőségem lesz rá,
megpróbálom fotókkal színesíteni a leírásokat.
Nagy sikerrel zárult a Bűvészkedj! project. Hat oldalon keresztül bőséges beszámolót
olvashatnak a project főbb eseményeiről eseményeiről, a Bűvész Suliról és az Utcai bűvészkedésről.
Sok levelet kaptunk a Bűvészkedj! project eseményeivel kapcsolatban is – sok gyerek írt
nekünk köszönőlevelet a Bűvész Sulit követően, és a Bűvészkedj! kiadvány kapcsán. Valamint a XI.
kerületi Családsegítő szolgálattól is kaptunk köszönőlevelet, melyben júniusi jótékonysági
fellépésemet köszönték meg a Családi Napon, valamint a Figaro bűvészbolt általam átadott ajándékait.
Az újság következő száma először az AM Party-n lesz kapható, vagyis november 23-án
jelenik meg (az előfizetők is ott vehetik át).
Szeretettel várunk november 23-án, a Centrum Hotelben (1088. Budapest, Rákóczi út 43-45.) az
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vedd meg jegyed még ma ! .
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