
A Bűvészkedj! project hírei 2002/5

2002. július 1-5-ig került megrendezésre a Fővárosi Önkormányzat és a Petőfi Csarnok által működtetett 
Szüni  Dödő játéksorozat  támogatásával  Bűvész  Suli  elnevezésű  programunk.  Az ötnapos  programon 
minden nap több mint 90-en vettek részt, a 4 éves kislánytól kezdve - aki anyukájának nagy örömmel 
mutatta, hogy tanult egy trükköt - egészen a 75 éves korú nagypapáig, aki csak az unokáját kísérte el, 
mégis  kezébe  vette  a  kártyát,  a  gyufát  és  felidézte  nekünk,  hogy  az  1960-as  években  kapott 
bűvészdobozból  milyen  mutatványokat  tanult  meg.  A nagy  érdeklődésre  tekintettel  minden  FBK-tag 
megjelent és segédkezett a trükkök bemutatásában és megtanításában.

Pályázatunk  kedvező  megítélésének,  a  hosszas 
szervezőmunkának  és  tagjaink  munkájának 
köszönhetően  a  programon  való  részvétel  a 
gyerekeknek  teljesen  ingyenes volt.  A  program 
keretében  július  1-5-ig minden  nap  14  és  17  óra 
között  trükköket  mutattunk  és  tanítunk a 
résztvevő gyerekeknek és fiataloknak. A helyszínen 
minden nap  készítettünk velük kellékeket, amiket 
haza  is  vihettek.  Első  nap  gyufásdobozzal 
készítettünk  trükköket,  második  nap  gumigyűrűs 
mutatványokat tanultunk,  harmadik nap papírral  és 
matricákkal  bűvészkedtünk,  negyedik  nap  a  pénz 
volt a téma, ötödik nap pedig kötéltrükkök kerültek 
terítékre.  Valamint  minden  egyes  résztvevő 
megkapta  a  project  hivatalos  kiadványát 
(Bűvészkedj!),  melyből  további  13+1  mutatványt 
sajátít  ott  el  mindenki,  ezen  kívül  pedig  számos 

magántanár, bolt és klub elérhetőségeit tudhatta meg. 
Természetesen a program megvalósulását hosszas előkészítő munka előzte meg, melynek során a szervezésen 
kívül megpróbáltuk minden lehetséges módon hirdetni a Bűvész Sulit. Egész júniusban jótékonysági és más 
fellépéseinken hirdettük a programot, ezen kívül a 
Figaro  bűvészboltban,  a  Vasas  Művelődési 
Házban  és  számos  más  módon  terjesztettük 
szórólapjainkat.  Valamint  a  program  részletes 
ismertetése,  helyszíne és időpontja megjelent a 
Szüni Dödő játéksorozat hivatalos kiadványában 
is,  melyet  a Főváros összes általános  iskolás 
tanulója kézhez kapott.  Június  23-án pedig  a 
játéksorozat  Nyitó  Buliján  13-19  óráig 
szórakoztattuk  az  odalátogató  fiatalokat  és 
megpróbáltunk  kedvet  csinálni  a 
bűvészkedéshez és bűvész sulinkhoz. Június 30-
án pedig a Budapesti Búcsún népszerűsítettük a 
Bűvész  Sulit  és  a  bűvészetet.  Ezekről  az 
eseményekről a 7. oldalon olvashatnak részletes 
beszámolót.  Most  azonban  lássuk  a  Bűvész 
SULI programját!
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Július  1-én,  egy  kemény  vizsga  után  érkeztem  a 
Vasas Művelődési Házba, a suli helyszínére. De úgy 
éreztem,  hogy  ez  a  vizsga  keményebb  is  lehet  a 
számomra.   A  tagokkal  egyeztettük  a  teendőket, 
majd még mielőtt  végezhettünk volna, fél kettőkor 
megérkeztek  az  első  kíváncsi  bűvészjelöltek.  A 
program egyébként kettőkor kezdődött, de még 2 óra 
előtt egy nagyobb terembe kellett mennünk, mert a 
30  fős  terem  kicsinek  bizonyult.  Még  mindig 
jönnek…
Még mindig nincs 2 óra és a 80 fős terembe újabb 
székeket  kell  hoznunk,  mert  nem  férnek  el  a 
vendégek.  Kislányok,  kisfiúk,  nagypapákkal, 
nagymamákkal, anyukákkal, fiatalok, akár egyedül, 
de  egy  dolog  közös  bennük:  elszántak  arra,  hogy 

megtanuljanak  varázsolni.  Végre  2  óra.  Rövid  köszöntő  után  megkezdődik  a  trükktanítás,  a  hétfői  téma: 
mutatványok gyufával, amit elkészítünk: a híres kártyából gyufa mutatvány. Kellékek kártya, gyufa, előkerül az 
olló, a ragasztó, mindenki alkot. Megvan? Akkor tanuljuk meg! Mindenki próbálkozik, nem könnyű hirtelen 
olyat véghez vinni, amiről 5 perce még mindenki azt gondolta lehetetlen, de kezd sikerülni. Akinek kicsi a keze, 
annál még egy kicsit barkácsolunk és már is sikerül (lehet kis kézzel is bűvészkedni, SŐT! – nézzék meg Sugár 
Pétert)  Gyakorlunk,  megmutatjuk  egymásnak,  anyunak,  a  papának  és  máris  megvannak  az  első  előadói 
tapasztalatok  és  az  első  bűvészkellék.  Megtelik  az  előbbi  30  fős  terem  is  és  a  terasz  is,  elfogyott  120 
gyufásdoboz!!! Hihetetlen. Erre senki sem számított, de mindenki nagy örömmel fogadja az újonnan jövőket. 
Délután 5 óráig gyufás trükkök sokaságát viheti mindenki haza, de lehet, hogy már nem mindenki emlékszik 
mindenre.  Azoknak egy kis  kiegészítés:  A Bűvészkedj!  projekt  kiadványa  többek között  erre  az  alkalomra 
készült.  13+1  trükköt  tartalmaz,  olyanokat  amelyekhez  nem kell  sok  kézügyesség.  Délután  mindenki  egy 
élménnyel és jó néhány mutatvánnyal gazdagabban tér haza.
Kedden délelőtt  már csörögnek a telefonok, hogy ugye ma is lesz Bűvész SULI? Hát persze! Egész héten. 
Kedden gumigyűrűvel,  szerdán kártyával  és  óriáskártyával,  csütörtökön érmékkel  és  bankjeggyel,  pénteken 
kötéllel bűvészkedünk, de természetesen, ha valaki lemarad egy napról, akkor is bepótolhatja. Minden nap 8 
FBK-tag tanítja kisebb csoportokban a közel 90 
főnyi  érdeklődő  társaságot.  Egy-egy  nap  egy 
már  nem  FBK-korú,  de  még  fiatal  bűvész  is 
látogatását teszi és meglepődve tapasztalja, hogy 
sok új tehetség kerülhet ki még a fiatalokból. De 
nem  csak  a  fiatalok  bűvészkednek,  meglepő 
módon  tapasztaljuk,  hogy  a  kísérők  is  aktív 
részesei  válnak  a  bűvészkedésnek,  tanulják  a 
trükköket  és  érdeklődnek.  Többen  megosztják 
velünk  gyermekkori  élményüket  a 
bűvészdobozzal  és  vannak,  akik  még  egy régi 
mutatványt  is  megosztanak  velünk!  Sokan  az 
akadályok  ellenére  is  eljönnek  és  szeretnének 
minél  több  trükköt  tanulni  és  látni.  És  ennek 
nincs akadálya. Pénteken sokan úgy búcsúznak, 
hogy remélik jövőre is lesz Bűvész SULI, vagy 
legalábbis minél hamarabb.

Mi is  reméljük.  De mindenekelőtt  köszönettel  tartozunk az idei  Bűvész SULI szervezésében segítséget 
nyújtó szervezeteknek és egyéneknek, valamint tagjainknak. 

A Bűvészkedj! project támogatói:

 
  

If You… program Szüni Dödő játéksorozat
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