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Néhány szó az olvasóhoz
(de azért érdemes elolvasni)

2001.  januárjában  keresett  meg  Kékesi  Dániel 
egy  klub  alapításának  ötletével.  Ettől  kezdve  együtt 
dolgoztunk  először  a  klub  alapításának  előkészítésén, 
majd  a  klub  működtetésén.  A munkából  azonos  részt 
vállalva,  együtt  szerveztük  és  irányítottuk  a  Fiatal 
Bűvészek  Körét  majd’  két  éven  át.  Ezalatt  –  úgy 
gondolom – kezdeti célkitűzéseink közül sokat sikerült 
megvalósítanunk.  Az  év  elejétől  kezdve  dolgozunk  a 
klub  eddigi  legnagyobb  vállalkozásán:  egy  önálló 
szakmai  rendezvény  szervezésén  és  lebonyolításán.  A 
rendezvényt,  csakúgy  mint  az  eddigi  programokat 
közösen  próbáljuk  meg  minnél  sikeresebbé  tenni.  Sok 
baráttal,  tapasztalattal,  örömmel  és  csalódással 
gazdagodtam  a  szervezet  irányítása  és  a  klub 
programjain  való  részvétel  közben.  De  hosszas 
gondolkodást követően úgy döntöttem, hogy személyes 
és szakmai  okok miatt  2003-tól  nem veszek részt  a 
klub  vezetésében.  Az  FBK  ezután  Kékesi  Dániel 
vezetésével működik tovább.

Az újság életében is változás lesz:  az Aktuális 
Mágia függetlenné válik a klubtól.  De természetesen 
továbbra  is  kiemelten  fogok  foglalkozni  a  lapban  a 
fiatalok  megmozdulásaival,  az  FBK klubnapjaival  és  rendezvényeivel.  A rovatok  karakteresebbé, 
egyénibbé fognak válni. A rovatvezetők pedig a már jól ismert trükkleírást leadók közül kerülnek ki. 
Ezentúl az újság terjesztéséért is én leszek felelős. (Eddig ezt a feledatkört Kékesi Dániel látta el.) 
Megváltozott lapunk e-mail címe és telefonszáma is! Ezentúl az aktmagia@freemail.hu címen vagy 
a  06-30  380-2540 várom  kérdéseidet,  esetleges  panaszaidat,  javaslataidat.  Postacímünk  (2040. 
Budaörs, Pf. 100.) változatlan marad. 

A nagy sikert aratott hírek rovatban továbbra is igyekszem naprakészen tájékoztatni téged a 
hazai bűvész-eseményekről. De ehhez természetesen arra van szükség, hogy ha értesülsz valamiről, 
ami  mások  érdeklődésére  számot  tartahat,  írd  meg  nekem a  fenti  elérhetőségek  valamelyikén.  A 
jövőben  is  részletes  beszámolókat  olvashatsz  a  bűvészversenyekről,  rendezvényekről.  Az  Olvasó 
rovatában továbbra is szeretnék olvasók által beküldött trükkleírásokat leközölni, úgyhogy küldj te is 
trükkleírást  a  lapba!  Olvasói  kéréseknek  eleget  téve  az  utolsó  előtti  oldalon  ezentúl  előzetest 
olvashattok  a  következő  lapszám tartalmából  és  mindig  fel  fogom tüntetni  a  lap  megjelenésének 
pontos dátumát is. A címlapon az AM Party-n átadásra kerülő Aktuális Mágia díj látható (részletek a 
következő lapszámban).

Végül  pedig  kérlek  gondold  végig,  hogy  milyen  előnyökkel  jár,  ha  előfizetsz  2003-ra! 
Pontosan,  a  megjelenés  napján  kézhez  kapod  az  újságot.  Minden  lapszámban  több  mint  8 
kipróbált, részletesen ismertetett trükköt, tanácsokat, híreket, ötleteket és beszámolókat találsz. 
És  most  mindezt  2002-es  áron:  változatlanul  3000 forintért! Ráadásul  most  ajándékba  kapod  a 
Bűvészkedj! című  bűvészetet  népszerüsítő  füzetet (13  +  1  trükkel  és  mesterek,  klubok,  boltok 
elérhetőségeivel). Részletek a 7. oldalon. Várom megrendelésed!

Kellemes Ünnepeket és sok munkát kívánok decemberre!

Üdvözlettel:
Kelle Botond
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