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nézni és enni/inni. Egyszóval a gamer lelkeknek ez 
igazán felemelő felhozatal.
 
 Bárki, aki kíváncsi volt kipróbálhatta a kö-
vetkező játékokat: The Division 2, PUBG, Forza 
Horizon 4, FIFA 19, AC Origins, Odyssey, Mincraft, 
SW:BFII, Rise of the Tomb Raider, Days Gone, God 
of War, Jump Force, Mortal Kombat 11 stb. Mind-
ezeket vagy XBOX-on vagy PS-en. A Nintendo 
standjánál pedig a Super Mario Party, Mario Ten-
nis Aces, Mario Kart 8 Deluxe és New Super Ma-
rio Bros volt kipróbálható. Ezeken felül lehetett 
PSVR-ozni, és tapizni az új Samsung mobilt vagy 
notebookokat. 

 A hosszúra sikeredett monszunos időjárás 
után kellemes meleg köszöntött be, így végre érez-
tünk valamit az évszakból. Ilyen remek időben ren-
dezték meg a PlayIT-et a múlt hónap első napján. 

 Ismét egynaposra tervezték a rendezvényt, 
ennek megfelelően az F és G pavilonokat nyitot-
ták meg a látogatók előtt (kétnapos esetén ehhez 
még hozzácsapják az A-t, ami a legnagyobb). A G a 
második legnagyobb csarnok. A bejutáshoz ismét 
három kapu állt rendelkezésre, a főkapu és a III-as, 
valamint a II-es a VIP részére. És, ahogy a PlayIT-
en lenni szokott, a beléptetés a fogadón keresz-
tül történt, előtte pedig színes zászlók szolgáltak 
irányjelzésül, attól függően, kinek milyen típusú 
jegye volt a 4-ből.

 Felnyaláboltuk a programfüzetet és bele-
vetettük magunkat a hazai kockaparadicsomba. A 
programfüzettel többek között az a bajom, hogy 
pont arra nem jó, amire kellene. Mint térkép, tö-
kéletes, és felsorolja a proramokat, de hogy azok 

hol és mikor lesznek, azt mindenki találja ki ma-
gának. Persze lehet én vagyok a hülye és ezeket 
az infókat is meg lehetett találni valahol. Nagyon 
mondjuk nem akadok le rajta, egyrészt, mert a 
programok nem érdekelnek annyira, értsd nem 
nézek e-sportot és a huszonnyolcezredik you-
tuber önmutogatására sem vagyok kíváncsi. De 
tény, ami tény, sokakat érdekelt. 
 Elkezdtük tehát bejárni mindkét csarnokot. 
A szín padokat és a pultokat jól sikerült elrendez-
ni, sehol nem alakult ki tumultus vagy áthatolha-
tatlan tömeg. 

 Viszont, ami nem tetszett, hogy a G csar-
nokban nagyon sötét volt, ami főleg a Cosplay 
Village oldalán volt feltűnő, meg kicsit a csarnok 
másik felén, ahol jól ki kellett nyitni a szemünket, 
hogy lássuk az árut. Ha ennél sötétebb van, akkor 
neki is megyek az asztalnak. Nem volt túl előnyös. 
Persze a színpadi produkcióknak, meg a fel neo-
nozott Monster terepjárónak pont ez kedvezett.
 
 Mit csinálhatott viszont, aki kilátogatott a 
PlayIT-re? Elsősorban játszhatott, aztán nézhette, 
hogy mások játszanak, harmadszorra pedig vásá-
rolhatott. Plusz még lehetett ugye youtuberek-
kel találkozni, cosplayversenyen részt venni vagy 
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 Ez a tavaszi PlayIT tehát egy remek egy-
napos kikapcsolódás volt és kicsi gamer lelkem 
nagyon jól érezte magát. A következő vidéken, 
egészen pontosan Balatonfüreden, augusztusban 
lesz.

Aki inkább azt szereti nézni, mit játszanak má-
sok, nos annak is akadt látnivaló: Apex, Fortnite, 
PUBG, CS:GO, LoL, Minecraft. Meg kell hagyni, ní-
vós játéklista.
 Ahogy eddig is, most is külön szekciót ka-
pott a cosplay, azon belül a cosplay klubok, kel-
lékeket árusító boltok, mivel itt is fontos része az 
eseménynek a cosplayverseny, amit nagyon so-
kan néznek. Kint volt többek között a Gyürük Ura 
cp klub és a Kóbor Trekkerek. Ugyanígy külön ré-
szen voltak a társasjáték és szerepjáték csapatok, 
boltok. 
 Ezeken kívül még pultot állított a Magyar 
E-sport szövetség, Fehérvári és Nyíregyházi kosár-
csapatok, az MTK és a DVTK e-sport szakosztálya, 
meg egyéb ilyen egyesületek, amihez őszintén 
szólva nem értek, nem is vagyok képben velük. 
 Kicsit komolyabb téma, hogy a Generali 
révén úgynevezett szülőmegörző is helyet kap 
rendszerint a PlayIT-en. Mivel nagyon sok fiatalko-
rú látogatja a rendezvény, ezért a szülők is jönnek, 
és hát nekik is kell szórakozás. Itt volt büfé és egy 

kis előadószínpad, ahol mindenféle szülőket érin-
tő előadások szoktak menni. Most a youtuberség-
gel, annak előnyeivel és hátrányaival és persze 
játékokkal kapcsolatos előadások voltak. Nagyon 
hasznos dolog, hogy kicsivel jobban megértsék 
a szülők, mit is csinálnak a gyerekek és mikre kell 
figyelni, de az egész ipart is közelebb hozza szá-
mukra. 
 Többet meg lehetett tudni a biztonságos 
szelfiről is, ami lényegében annyit tesz, hogy vi-
gyázzunk arra, hogy ha otthon vagy értékeinkkel 
szelfizünk, akkor mi látszódik a képen. 
 Kint volt a Magyar Honvédség is, akik egy 
kis akadálypályát állítottak fel, bemutató fegyve-
reket hoztak és a katonaság mibenlétéről is lehe-
tett érdeklődni. Ehhez köthetően pedig lézerhar-
colni is lehetett. 
 A pénzünket sok helyen elkölthettük, első-
sorban gamer cuccokra, legyen az hardware, soft-
ware vagy rajongói relikvia. Ami a fő, hogy animés 
cuccokat is lehetett kapni. Főként persze figurá-
kat, posztereket és abból sem sokat, viszont soha 

nem gondoltam volna, hogy itt (vagy egyáltalán 
itthon) találok City Hunter figurát, ráadásul idei ki-
adást. Itt a vásárlásnál említem meg, hogy a PlayIT 
egy készpénzmentes rendezvény, ergo sehol nem 
tudunk KP-val fizetni, még ha akarnánk sem. Csak 
kártya. Ez okból még egy feltölthető XBOX-os 
mastercardot is lehet igényelni, amivel plusz ked-
vezményeket lehet igénybevenni. 
 Ennyi minden után pedig nemcsoda, hogy 
megéhezik az ember. A PlayIT-ben azt szeretem, 
hogy a passzázson sokféle streetfoodkocsi kap 
helyet, így mindig kiagyalhatom, hogy ilyen bur-
gert, olyan burgert vagy pork szendvicset egyek. 
Megspékelve gofrival vagy hasonlóval. Úgyhogy 
jól is laktunk. 


