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Szombat reggel 10 órakor 
megdöbbentően nagy sor fogadott 
a B csarnok előtt. Volt egy sor az 
elővételeseknek és volt egy a hely-
ben vásárlóknak. Sajnos kapásból egy 
negatívummal kell kezdenem (nyugi, 
nem nagyon lesz több). Ez pedig a 
jegy és bejutás rendszer. Katasztrofá-
lis. Először is, miért kell külön jegyet 
árulni, miért nem lehet a karszalagot 
megvenni és kész. Ez már jó ideje így 
van, és szerintem rémes. A következő, 
hogy az elővételes sor volt a hosz-
szabb, ami önmagában nem akkora 
gáz, de az már igen, hogy fele olyan 
lassan haladt, mint a helyben vásárlós. 
Miért? Mert a kapunál álló személyzet 
tette fel mindenkinek a karszalagot. 
Én ezt nem preferálom, mert még so-
ha senki nem tudta normálisan felten-
ni. Ezenfelül még rátett a lassúságra, 
hogy az elővételeseknek meg kellett 
várniuk, amíg egy adag helyben

vásárlós bejut és megveszi a jegyét. 
Magyarul úgy nézett ki a dolog, hogy 
20-30 jegy nélküli bemegy, mindenki 
más vár, közben elkezdik feltenni a 
jegyesek karszalagját, és úgy halad, a-
hogy halad. Előfordult, hogy egyik sor 
sem haladt. Fél órával a nyitás után a 
jegy nélküli sor elfogyott, és aki ekkor 
érkezett, minden akadály nélkül besé-
tálhatott. Aláírom, hogy meg akarták 
akadályozni a nagy tömeget az au-
lában, de azért ezt meg lehetne re-
formálni. Pl. nem kell plusz jegy, elég 
a karszalag, így azok bejutása, akiknek 
van, akadálytalan, és a jegynélküliek 
várjanak, amíg elfogy a tömeg.

No de bejutottunk sikeresen. 
Kaptunk programfüzetet és ajándék-
ként lehetett választani Dominion és 
D, a vámpírvadász 3 mangát. Majd 
elkezdtük a körbenézést. Az alsó szin-
ten a szokásos konzolkánaán foga-
dott.

Nem kezdem el felsorolni mik voltak, 
szerintem az összeset, ami létezik ki 
lehetett próbálni. Ezeken kívül kint 
volt a Symantec, az 576 (aki hatalmas 
akciókkal várta az érdeklődőket, lett is 
sor rendesen), a PC Guru és a Game-
star, továbbá ki lehetett próbálni 
Samsung okostelefonokat és tábla-
gépeket is. Ezekhez hozzájönnek a 
legújabb játékok, mint az Assassins’s 
Creed 3, Need for Speed, Fifa meg 
sok-sok más, amit nem is ismerek. 
Kaphattunk sok ingyenes szóróla-
pot és posztert dögivel. Igazából itt 
az alsó szinten egész hétvégén ez 
volt, a nagyszínpad kivételével, ahol 
egymást váltották a programok. Itt 
rendeztek különféle játékbemuta-
tókat, volt rámenevő verseny, cos-
playverseny, ahol igazából bármilyen 
jelmezzel fel lehetett lépni. Vasárnap 
volt a Horda Móka nevű kvízjáték, 
ahol olyan ismert karakterek, mint Ha-
chiko (Nana) vagy Darth Vader, azzal 
csalogatták magukhoz a látogatókat, 
hogy az ő válaszlehetőségük a leg-
jobb a négy közül. Ezután Gangnam 
Style verseny és szabadtánc követ-
kezett. A dal ismertségét tekintve ez 
nem is meglepő, és amúgy is vicces 
produkció kerekedett belőle. Ezeken 
felül külföldi cosplayesekkel is volt 
beszélgetés, és az 501-es légió is tar-
tott előadást.

Oszi Holdfénycon
// Hirotaka

Folytatás a következő oldalon!

Tavaly novemberben egy egész hétvégét tölthettek együtt a gamerek és 
az animések. Ugyanis a Millenárison megrendezett PlayIT és Holdfénycon két 
napos volt. A következőkben leírom, hogyan telt.
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A műsorok szüneteiben többször 
tombola és random ajándékdobálás 
fogadott, utóbbinál szerezhettünk pl.: 
pólót, kulacsot, játékreklámozó kocka-
dobozt. Itt említenék meg még egy 
negatív dolgot, ugyanis a nagyszínpad 
elöl eltűntek a székek, így aki le akart 
ülni, annak csak a nem éppen tiszta 
föld maradt. Jelzem, tavasszal még 
voltak, remélem, legközelebb vissza-
kerülnek. De úgy szumma jellemző 
volt a rendezvényre, hogy nem na-
gyon lehetett leülni. 

Az emeleten kaptak helyet a 
kártyák szerelmesei és a makettezők, 
de nagy részén az anime és manga 
kedvelők tölthették az időt. A 
szokásos bolt és árufelhozatal volt 
kint, így ezen nincs is mit tárgyalni. 
Kisszínpad is volt, itt különféle 
előadásokat tartottak. Megismer-
hettük a babakészítés rejtelmeit.

Készíthettünk Kimekomi lab-
dát, ami nem más, mint egy díszes 
textillel bevont hungarocell labdács-
ka. A japán sztárgyárról a Johnny’s 
Entertainment-ről is volt bemutató, 
valamint cosplayes és gyurma work-
shop előadásokon is résztvehettünk. 
Megjegyzem, ez utóbbi nem tudom 
miért volt mindkét nap. Nem néztem 
be, de ha más volt a két nap

előadásának témája, akkor azt azért 
illett volna feltüntetni. A mangaraj-
zolás rejtelmeibe is betekintést nyer-
hettünk egy számítógépes program 
bemutató segítségével, továbbá 
mindenféle punk dologról is felvilágo-
sítást kaphattunk. Voltak még itt, a 
kisszínpadnál ázsiai videók, a prog-
ramok szüneteiben pedig karaokézni 
is lehetett. Egy eldugott helyen még 
DDR-ezhettünk is.

Jómagam sok előadásra benéz-
tem, csak a kíváncsiság kedvéért, 
és nem azért, mert feldobnak a 
témák. Összességében meg vagyok 
elégedve, nem feltétlen az előadás 
színvonala miatt, azok átlagosak 
voltak számomra. Inkább a változa-
tos témák tetszettek, és az egészen 
látszik, hogy a csináld magad szlogen 
jegyében telt a dolog. Tehát ha kedvet 
kaptunk, akár otthon is elkészíthetjük 
a bemutatott tárgyakat, ami kará-
csony előtt hasznos lehet. Az ünne-
pekkel kapcsolatban meg kell még 
említeni, hogy a Cosplayer Expón 
elkezdett adománygyűjtés folytató-
dott. Ezúttal rászoruló gyerekeknek 
gyűjtöttek a szervezők és a látogatók 
karácsonyi ajándékokat.

A helyszín szűkült tavaszhoz 
képest, mivel az emelet egyik felére, 
pontosabban arra az oldalra, ahol a 
kisszínpad is volt, a Láthatatlan kiállí-
tás költözött. De ez nem rontott sem-
mit az összképen, minden és mindenki 
kényelmesen elfért. Egy büfé is volt a 
csarnok legmagasabb helyiségében, 
amit csak vasárnap vettem észre. 

Összefoglalva tehát, a holdfény-
con hozta a saját színvonalát. Kicsit 
laposabbnak éreztem, mint tavasszal, 
de nem vészes. Szervezői hibák sem 
voltak a már említetteken kívül, il-
letve még azt megjegyezném, hogy 
egy-egy program a nagyszínpadon a 
programfüzetben leírtnál hamarabb 
kezdődött. De ezeken kívül minden 
pontos volt. Tekintve a rendezvény 
célközönségét (ami jelzem, nem én 
vagyok, vagyis csak félig), számomra 
megfelelő, elmenős volt a con.
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