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XV. CORODINI VERSENY
2002.  október 26-27-én,  Budaörsön a  Jókai  Mór Művelődési  Központban rendezte  XV.  Országos 

Junior és Felnőtt Bűvészversenyét a Corodini OBE és a Mollini Bűvész Klub. 
14 órakor a rendezvényt és a Corodini emlékkiállítást a Corodini OBE tiszteletbeli elnök-igazgatója: vitéz 

Gálházi  István  nyitotta  meg,  általános bűvészettörténetről  beszélt.  14:30-kor  kezdődött  az  FBK és  az  AM 
bemutatója.  Lényegében  az  AM  Party és  az  Aktuális  Mágia népszerűsítése  állt  műsorkoncepciónk 
középpontjában.  Kékesi Dániellel együtt vezettük a műsort és az egyes műsorszámok között megpróbáltunk 
minél több információhoz juttatni a közönséget. Elsőként  Rakonczai Máté lépett színpadra italos műsorával. 
Majd  Boldog Péter adta  elő  érme manipulációs  blokkját.  Aztán  én ugrottam be  egy mentáltrükkel.  Majd 
Kékesi Dániel adta elő Rowan Attkinson a Názáreti című jelenetét, mellyel meglepő hatást váltott ki. Végül 
pedig Kálmán Zsolt mutatta be chichago-i golyós rutinját. 

15:30-tól pedig az Old Boys bűvészek bemutatójaként  meghirdetett program következett, de a meghirdetett 
fellépők és műsorvezető  közül  csak egy ember:  vitéz  Gálházi  István tudott  eljönni  és  Tóthlaca konferált. 
Ebben a blokkban először Száva Sándorról  néztünk meg egy archív felvételt.  Majd az Artistaképző Intézet 
növendékei  szórakozatták  a  nézőket.  Ezután  láthattuk  Gálházi  István bemutatóját,  melyből  különösen  a 
zsebóra vándorlása emlékezetes.  Végül pedig ismét az ÁAI növendékeit  láthattuk.  17:30-től egy rendhagyó 
program következett:  Ungár Anikó,  Molnár Gergely és  Fülöp  Tibor  a  színpadon  egy asztal  körül  ülve 
beszélgettek  a  nézőkkel  a  bűvészetről,  sztorizgattak  és  egy-két  trükköt  is  bemutattak.  A műsor  nagyon 
informatív volt, sok mindent tudtam meg a hazai bűvészkedés múltjáról és jelenéről.

A gálaműsor 19 órakor vette kezdetét,  amit  Tóthlaca vezetett.  A műsorban közreműködtek még: Balog 
Margit Fekete Színháza és a Tűzmadarak. Elsőként Moltész Gyula lépett a színpadra és azonnal megcsinálta a 
hangulatot a tojászsákkal és az óriáskártyás montéval. Utána Galambos Fecó következett, aki három elképesztő 
kötéltrükköt adott elő: először egy doboz segítségével kapcsolt össze és választott szét két kötelet, utána egy 
szabadulást adott elő, végül pedig utolérhetetlen kötélrutinját láthattuk. Utána Czékmann Katalin adta elő már 
jól ismert galambos műsorát. Majd  Nagy Molnár Dávid kápráztatta el a nézőket pipás műsorával, melynek 
végén egy asztallebegtetés is helyet kapott. Záró számként pedig Papp Péter adott elő illúziókat: nőlebegtetést, 
kettéfűrészelést és kubust.

A vasárnapi verseny – melynek fődíja egy osztrák kongresszuson való részvétel volt – 10 órakor kezdődött, 
Tóthlaca vezetésével. A zsűri tagjai:  Giczi István,  Fülöp Tibor és  Szabó György  voltak. Először a mikro 
versenyzők mérték  össze  tudásukat.  Elsőként  Boldog Péter mutatatta  be  műsorát,  melyben  harmonikázott, 
zsebórával  manipulált  és  egy  egyéni  dupla  hátoldalú  csomagos  mutatványt  is  láthattunk  tőle.  Majd  a 
felnőtteknél  dr. Szabó Gábor szórakoztatta az egybegyűlteket egyetlen csomag kártyával, dinamikusan, nagy 
sikerrel. Utána én mutattam be kártyás-pénzes műsoromat. Majd Galambos Ferenc mutatta be zenei aláfestéssel 
és  szöveggel  műsorát,  melyből  talán  a  pénzszaporítás  a legemlékezetesebb.  Végül pedig  Bökényi  Gergely 
mutatta  be  kitűnően  felépített  kártyaprogramját,  találó,  eredeti  szöveggel.  A színpadi  versenyzők  közül  a 
junioroknál  Nemes Gyula Csehországból érkezett tanítványai vitték el a pálmát (a fiú lufis, a lány esernyős-
virágos  műsorával).  Kovács  Adorján ismét sikert  aratott  műsorával,  Tar Milán pedig  óriási  díszletigényű 
mentálműsorát  mutatta  be.  A  felnőtteknél  Katona  Krisztián horrorparódiát,  Váradi  László általános 
bűvészetet,  Palter Patrik és partnernője pedig UV fényben bemutatott produkciót hozott magával. 15 órától 
Molnár  Gergely szemináriumában  színpadi  kártyatrükköket  ismertetett.  16:30-kor  kezdődött  az 
eredményhirdetés.  A  gála  18:00-kor  kezdődött,  ahol  az  aznapi  fellépők  és  versenyzők  szórakoztatták  a 
nézőket.A díjazottak:
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Képek és szöveg: Kelle Botond

mikromágia (junior II)
1. Boldog Péter („junior nagydíj”)

mikromágia (felnőtt)
1. Galambos Ferenc (nagydíj)
2. dr. Szabó G. Gábor
3. Kelle Botond

általános bűvészet (junior II)
1. Tomy Jan (Cz)

általános bűvészet (junior I)
1. Veronika (Cz)
2. Kovács Adorján
3. Tar Milán

általános bűvészet (felnőtt)
Váradi László (különdíj)

3. Palter Patrik és Efikat
3. Katona Krisztián


