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beszámoló
Idén második alkalommal került megrendezésre a SzolnoCon a Verseghy Ferenc könyvtárban.
Noha az első SzolnoConra csak a környező anime
klubbok voltak meghívva, ezen felbuzdulva ez a
rendezvény már országos szinten lett hirdetve.
Az ingyenes rendezvényen előzetes regisztrációt követően lehetett részt venni, illetve
a helyszínen is volt lehetőség regisztrálni korlátozott számban. 10 óra előtt kicsivel megnyitotta
kapuit a könyvtár, ekkor már egy szolid sor várakozott a bejáratnál. A bejutás viszonylag gyorsan,
zökkenőmentesen zajlott, „belépőjegyként” a
kapott tombola szolgált, melyet felmutatva megkaptuk a karszalagunkat és egy egyszerű térképet
a programokkal. A könyvtár helyiségeit megfelelően osztották be a különböző programokhoz
mérten. A gyerekrészlegen, a hátsó teremben
zajlott a teaszertartás és egyéb előadások, a kintebbi részen pedig táncpadozni lehetett. Többféle magyar manga is ki volt készítve az asztalokra,
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melyeket szabadon lehetett olvasni. A szolnoki
animeklub termében zajlottak a kvízversenyek,
amely a klubhoz és a rendezvényhez mérten animés újságcikkekkel, poszterekkel volt kidekorálva. Délelőtt Harry Potter kvízen vehettünk részt,
délutántól pedig kezdődtek az animés, zenés kvízek. Voltak némi fennakadások a lebonyolítással
kapcsolatban, késés, powerpoint problémák, illetve a hangosítást nem találtam megfelelőnek,
mert nagyon torzított. Ezeket leszámítva a kvízek
élvezetesek voltak. Az első helyezetteket díjazták
minden kategóriából, az animés kvíz esetében a
nagy létszámára való tekintettel lehetett volna 3
helyezettet hirdetni. Az első és a második emeleten a könyvespolcok között voltak elhelyezve az
árusok, illetve itt volt berendezve a gamer rész,
lehetett szerepjátékozni és a Kóbor Trekkerek is
itt képviseltették magukat. A Just Dance a második emeleten kapott helyet, illetve a könyvtár
egész területén lehetett pokémonokat keresgélni. A legjobb pokémonvadászokat pedig díjazták
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(amiről sajnos nem minden szervező tudott, így
ez okozott némi fennforgást.) A nagyszínpad a
könyvtár melletti épületben volt megtalálható,
ahova könnyedén át tudtunk jutni. Az amv vetítés
sajnos technikai problémák miatt elmaradt, a cosplay versenyen pedig nem vettem részt.
A nap fénypontja a tombola húzás volt,
számomra meglepő módon nagyon sok tombola
nyeremény volt, épp ezért még egy db szelvén�nyel is tudtam nyerni. Külön a műsorvezető érdeme, hogy a tombolahúzásból egyfajta show lett.
A nyeremények számomra sokkal jobbak, hasznosabbak voltak, mint amiket a MondoConon kapunk már évek óta. A japán nyelvű Attack on Titan
mangának és az eredeti My Hero Academiás mini
tartóknak igazán örültem.
A két épület közötti szabad részen hot-dogos pultok voltak elhelyezve, egyéb étkező egységek nem voltak, de mivel központi helyen van a
könyvtár, ezt könnyedén orvosolni lehetett. A rendezvény tartotta a kihirdetett nyitást és zárást, a

tombola és az eredményhirdetések befejeztével,
kicsivel hat előtt ért véget.
Összeségében élvezetes rendezvény volt,
van még rajta mit csiszolni, de aki visszavágyik a
családiasabb hangulatú conokra vagy csak valami
másra vágyik hazai kereteken belül, mint a MondoCon, annak érdemes lesz ellátogatnia a következő SzolnoConra. A könyvtár egyfajta külön hangulatot adott az egész rendezvénynek. A dolgozók
kedvesek voltak, szívesen fogadták a conozókat és
a könyvtár egész területe használható volt. Az étkezéshez egy külön rész volt kijelölve, melyet igyekeztek a látogatók betartani.
A rendezvény végén elhangzott, hogy lesz még
SzolnoCon, de a hol és mikor kérdését még homály
fedi.
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