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A M.A.K.SZ. Fan Klub a Pécsi Ani-
me Fanclubbal közösen egy merész 
lépésre szánta el magát. Magyaror-
szágon ilyen kis település még nem 
adott otthont ekkora animés rendez-
vénynek. Persze igyekeztünk mindent 
megtenni, hogy érdekes programok-
kal csábítsuk ide a rajongókat, főleg 
a dél-dunántúli régióból. Meglepő 
módon – és egyben nagy örömünkre – 
azonban a fővárosból is sokan rászán-
ták magukat, hogy kocsiba üljenek, és 
a meleg nyári napon leutazzanak kis 
városunkba.

A rendezvényhez fő szponzorunk, 
a Tamási Művelődési Központ biztosí-
totta a helyszínt, ezért egyszerre több 
program is futhatott a különböző ter-
mekben. A színházteremben zajlottak 
a főbb események, mint a cosplay-
verseny (amelyre 14-en is neveztek), 
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2013. július 13-án a vidéki kisváros, Tamási polgárai különös 
mozgolódásra lettek figyelmesek. A Művelődési Központ előtti 
kézműves piacot furcsa, jelmezbe öltözött fiatalok lepték el. Az első 
ToMA CON-ra gyülekeztek a vendégek, hogy részesei legyenek az első 
Tolna megyei anime, manga, képregény és szerepjáték találkozónak.

//  Hajdics Norbert
      (M.A.K.SZ. Fan Klub)ToMA CON

az 501-es Légió Magyarországi 
Helyőrségének bemutatója és a BATár 
Cosplay Team műsora. Itt kapott még 
helyet az Aiki Hikari Ryu Harcművészeti 
Iskola előadása és a Home Made Asia 
együttes koncertje, akik nagy megtisz-
teltetésünkre nálunk debütáltak.

A kisebb termek adtak otthont 
a szűkebb rajongói köröknek, mint 
például a DDR-ezőknek és a Yu-Gi-Oh! 
kártyaversenynek, de lehetett még 
Cardfight!! Vanguard és Android: Net-
runner (The Card Game) előadásokat 
hallgatni, valamint a Jade Dynasty és 
a Guild Wars 2 játékokkal ismerkedni. 
Máshol a M.A.G.U.S. és a Dungeons & 
Dragons szerepjátékok világába nyer-
hettek bepillantást az érdeklődők. A 
kalandos kedvűek benevezhettek a 
kincskereső játékra, amely izgalmas fe-
ladatokon vezetett végig, és a győztes

csapat a végén személyesen Darth 
Vadertől vehette át a kincset rejtő 
ládikót.

A képregények szerelmesei pedig 
a galérián megnézhették a három 
klubtagunk személyes gyűjteményéből 
származó képregénykiállítást, köztük 
az ország legnagyobb The Walking 
Dead képregénygyűjteményét is.
A nap folyamán a sok program közül 
a leglátványosabb mégis a cosplayes 
fotózás volt, ahol az összes jelmezes 
egyszerre pózolt a kamerák előtt. 
Reméljük, hogy a több mint 200 
résztvevő jól érezte magát nálunk, és 
ha sor kerül még hasonló rendezvény-
re, akkor ismét megtisztelnek minket a 
jelenlétükkel!

Képek forrása:
 
501-es Légió Magyaror-
szági Helyőrsége,
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(Cosplay.hu), Varga Attila 
és a szervezők.
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