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Folytatás a következő oldalon!

Kétkedve és kíváncsian léptem 
be a pavilon kapuján, mivel az előző 
conok alkalmával volt pár kivetni-
valóm. Örömmel mondhatom, hogy 
pozitívan csalódtam, és tényleg szinte 
minden olyan problémát kijavítot-
tak, ami anno nem volt megfelelően 
tálalva. 

Szokásosan reggel indult a nap, 
és a hungexpo bejáratánál régen lá-
tott hosszúságú kanyargó sor állt. A 
pavilon bejáratától egészen az expo 
főkapujáig ért. Már nyitva voltak a 
kapuk, de aki a sor végén volt, az lega-
lább két órát állhatott, mire bejutott.
Nekünk persze volt jegyünk, így be is 
támadtuk a helyet. Kivételesen most 
sokkal később, fél 12-kor kezdődtek a 
programok. Egy sima szórólaphoz ha-
sonló programfüzetet is kaptunk, 
nem úgy, mint télen, amikor kivetítet-
ték programok közben. Akkor oldal-
ra tették a vetítővásznakat, most sze-
rencsére ez is visszakerült középre. 
Ezeknek nagyon örültem, remélem 
így is marad.

Eddig egynapos conon (tehát anime-
karácsonyokon) mindig a nagyterem-
ben kapott helyet a vásárlós szek-
ció, ezúttal azonban ez sem idézte 
az egynapos conok hangulatát. A 
szokásos 25-ös csarnokot szentelték 
a szervezők erre a célra. Mindezek 
persze azt a nemes célt szolgálták, 
hogy egy kétnapos con szombati 
napját érezzük, ami sikerült is. Ennek 
hátulütője azonban a jegyár volt, ami 
a nagy cononk egynapos jegyével volt 
egyenlő. 

Az árukínálat a szokásos, az 
ismert akciók néhány újdonsággal 
fűszerezve. Nem nagyon van mit 
mondanom róla, szerintem minden-
ki tudott venni azt, amit szeretett 
volna. Változatlanul nagy szívfájdal-
mam, hogy nincs egy egységes dvd 
pult, ahol sok-sok itthoni kiadványt 
lehetne megvenni. Csak egy helyen 
láttam magyar nyelvű Akirát meg 
Égenjárókat. Pedig azért ennél jóval 
több van.

A Mangafan júliusi rendezvénye nyitotta a conparádék sorát, amely egész decem-
berig tart majd, úgyhogy nem fogunk unatkozni, az biztos. No de ne szaladjunk ennyire 
előre. Lássuk milyen volt ez a con. 

Sajnálom, hogy ezt a részt így elhanya-
golják. Ha már nincs új megjelenés, 
legalább itt meg lehetne kapni az 
eddig kiadottakat. A nagyteremben 
kimonóbemutató volt, amihez nem 
fűznék sok mindent, láttunk már ilyet, 
legközelebb remélem más lesz. Jó 
lenne, ha most már elszakadnánk a 
kimonó-gésa kombótól és Japán más 
kulturális „termékét” is bemutatnák. 
(pl.: szamurájok, szumó, ünnepek, ét-
kezés, vallás, közlekedés, akármi.) 

A kimonósokat követte az 501-
es légió bemutatója. Ez annyiból állt, 
hogy kb. 15 ember jelmezben fel-
baktatott a színpadra, a képviselőjük 
beszélt úgy 10 percet, és ennyi. Szép 
volt, jó volt, elég volt. (Időhúzásnak.) 

A cosplay jött ezután, egyben 
lenyomták az egészet, ami jó ötlet 
volt. A jelmezek szokványosak voltak, 
akadt szép, átlagos és nem jó. Utóbbi 
kettőből volt több. A performance-ra 
inkább nem mondok semmit. Csapni-
való produkciók voltak.
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A CP-vel párhuzamosan futott az 
“Idegen” mitológiája a sci-fiben című 
előadás. Ezen nem vettem részt, de 
másodkézből megtudtam, hogy az 
előadás jó és érdekes volt. Az iga-
zat megvallva, távol áll tőlem eme 
program stílusa, de ez az egyetlen 
előadássorozat, ami minden conon 
tud újat mutatni. 

Nagyon örvendetes volt, hogy 
a CP után került be a programba a 
koncert, amit ezúttal a Taiko Hun-
gary prezentált. Tavasszal a koncert-
próbálkozás szánalmas és szomorú 
kudarcba fulladt. Szerencsére, ezút-
tal nem így történt. A CP után sokan 
maradtak a teremben és hallgatták 
meg a koncertet, ami nagyon jó volt, 
szeretem a taiko dobokat, remek öt-
let volt ez a programszám. A koncert 
után lehetőség volt felmenni a szín-
padra, és kipróbálni a dobokat. Visz-
szatérve az előadásokra, sajnos kény-
telen vagyok negatívumot is mondani. 
Az előadásokat a Fogadó épületben 
tartották, ahol általában a konzolok 
szoktak lenni, amik ezúttal igencsak 
megkurtítva kaptak helyet (kb. 4-5 
db. volt). No de a lényeg, hogy most 
ott tartották a beszélgetéseket, ahol 
régen a Sims3 részleg volt, ami mások 
elmondása és a saját tapasztalom 
alapján is a lehető legrosszabb hely.

Egyrészt közel van a bejárat és kijárat, 
tehát jöttek-mentek az emberek a 
hallgatóság háta mögött. Itt volt az 
a kevés konzol is, így ezek hangja is 
nagyon hallatszott. Ezenfelül még a 
pár fantasy pult is itt kapott helyet. 
Ezek összességében nagyon zavaróak, 
és nehéz figyelni. Eddig a legjobb he-
lye ugyanebben az épületben az elzárt 
sarokban volt. Ott is behallatszott 
minden, de kevésbé és legalább elkü-
lönített. Még a K épület szobája is 
jobb lett volna, bár oda tavasszal meg 
az öltöző zaja hallatszott be. Vélemé-
nyem szerint ez a dolog még nagyon 
nincs megoldva, de a legrosszabb 
helyet már sikerült megtalálni. Én a K 
épület tetején lévő nagyterembe ten-
ném, ahol tartottak már előadást, de 
jó ideje – ahogy most is – ez a karaoke 
helye. Itt, a 3. emeleten volt még a 
szusi bár és a MAT workshop asztalai. 

AMV verseny is volt, de most 
szavazni nem lehetett a kevés nevező 
miatt, ezért a zsűri csak különdíjat 
osztott ki. Itt említeném meg a sza-
vazólapokat. Legutóbb nem tettem 
szóvá, de most megteszem. Régen 
nem volt ezzel baj, de most és leg-
utóbb már igen. Egy részük jó volt, bár 
elég részegen volt nyomtatva, de a 
legtöbbnek a széle olyan volt, mintha 
kutya szájából tépték volna ki. 

Rendben van, hogy kevés a pénz, no 
de ollóra csak telik. 

A táncos amvk-ről szólnék még, 
amit a közönség jó része szeret. Ezt 
változatlanul úgy gondolom, hogy 
nem itt kéne megtartani, mert a nagy-
teremben ülők nagy része csak bámul-
ja a színpadon táncolókat, jó persze 
beszélgetnek, meg röhögnek rajtuk. 
De szerintem ezt egy kisebb részben
lehetne, ahol az a 60-70 ember elfér-
het. Első körben nem baj, hogy itt 
van, de legalább változtatnának a 
zenéken/amv-ken. Mióta ez a prog-
ramszám van, azóta ugyanazokat a 
videókat nyomatják, amikből ráadásul 
nem is mind jó. Ezért igencsak ráférne 
egy vérfrissítés. Rengeteg jó zenére 
készülő amv van, amit ilyenkor le le-
hetne vetíteni. Egyébként az egész 
amv készletre igaz, hogy lehetne 
újítani, sokat már harmadszor, ne-
gyedszer látunk (ha nem többször). 
Oké, hogy jók, de naponta készülnek 
újabbak, köztük is vannak legalább 
ilyen látványosak. 

A para-para és az ered-
ményhírdetés+tombola zárta a napot, 
ami úgy végződött, ahogy szokott. A 
nap is és a con is szépen lecsengett 
gond nélkül.

Tehát összegezve a dolgokat: 
ez egy jó con volt. Nagyon élveztem, 
örültem, hogy sok dolgon sikerült 
javítani, de még mindig van, amivel 
jobbá lehet tenni a rendezvényt. De-
hát nem lehet mindent egyszerre, 
így remélem a jövőben sikerül a fent 
felsorolt problémákat is megoldani. 
Nem említettem a vetítést, amiről 
elég – és jobb is –, ha azt mondom 
nem érdekelt. Végezetül pedig azzal 
zárom soraim, hogy végre nem ázott 
be a wc. Ennyi volt tehát ez a con, jó 
volt, sokan is voltak, élveztem.
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