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Folytatás a következő oldalon!

Ezúttal kicsit késve érkeztünk, 
szóval a hosszú sor látványát sikerült 
kihagyni. Szokásosan kezdődött min-
den: körbenézés, programátbeszélés, 
miegymás. A vásárlós részt most az 
elején letudom, ugyanaz mint eddig. 
Egy kis különbséggel, volt egy új bolt 
az animeshop.de képviseletében, ahol 
plüssöket, kulcstartókat, figurákat 
stb. lehetett vásárolni, négy vagy 
többnyire öt számjegyű összegekért. 
A következőkben az AMV-versenyt, 
MAR 5.5-öt, az új programszámként 
szereplő Design Centert és a CP 
craftmanshipet néztük meg. Az amv 
verseny nézhető volt, főként a Shin-
geki no Kyoujin jegyében zajlott (még 
az átvezető is abból volt). A MAR 5.5 
vegyesre sikerült, volt benne jó és 
kevésbé jó, szóval valóban „kici, ócó” 
lett. Új elem volt a Desing Center, 

Igencsak ránk köszöntött az őszi időjárás, megjött a hűvös és a rossz idő. Sze-
rencsére az ég megkegyelmezett nekünk és conra egész normális idő kereke-
dett. Igaz ez csak kissé befolyásolta a con minőségét, de nézzük meg mi az, amit 
közvetlenül tapasztalhattunk.

//  Hirotaka

ami afféle tücsök és bogár alapon 
működött, ha valaki még emlékszik az 
Antal Imre vezette Szeszélyes Évsza-
kok című műsor rovatára. Például 
vicces játékfigurák kerültek bemu-
tatásra, vagy az, hogy mire lehet 
használni az Enterprise alakját (pl. 
pizzaszeletelő) és különböző inter-
netes áruházakból, licitáló oldalakról 
vett igencsak furcsa hirdetések. Na-
gyon vicces volt, tetszett, még több 
ilyet kérek. A konferáló afféle stand 
up comedy stílusban adta ezeket elő, 
és jól is sikerült. Ezután jött a cp. Olyan 
történt, amit még nem tapasztaltam, 
a verseny előtt kb. 5 perccel lehetett 
csak szavalólapot szerezni. Eddig min-
dig volt a nap elején az infópultnál. 
Most ők sem tudtak semmit a lapok 
hollétéről, pedig többen is kérdezték. 
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Aki tudja, hogy milyen tömeg van 
ilyenkor a nagyteremben az azt is 
tudja, milyen nehéz az első sorokból 
kimászni a lapokért. A verseny egyéb-
ként a szokásos ritmusban zajlott. A 
fellépők közt volt jó, közepes meg 
nagyon nem jó. Úgy láttam, az em-
berek még mindig nem néznek elég 
animét, mert a legtöbb vagy original 
volt, amit rühellek, (bár a zsűrinek így 
gondolom könnyebb dolga van) vagy 
játék. Az anime szinte elenyésző. Ja, 
és hozzáteszem, hogy a versenyen 
kívül random mászkálva jobb cp-ket 
szoktam látni. Igaz most abból is 
kevés volt. Talán az időjárás miatt. 
Amúgy helyben nevezésre néhány 
segítő próbált embereket toborozni 
napközben. Szóval kedves rajongók, 
öltözzetek be sok animéből és ne 
legyen már 36 bagolyman! Aki tovább 
maradt a nagyteremben, a viking kori 
előadást és bemutatót tekinthette 
meg, ha esetleg nem látta volna nyári 
conon. 

,,

http://anipalace.hu
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Utána geek kerekasztal beszélge-
tés volt terítéken, majd a My other me 
című cosplayes filmet nézhette meg a 
közönség. Ezeket nem láttam, így nem 
is nyilatkozom róluk. 

A kultúr kornerben délelőtt 
evőpálcika használó verseny és devi-
antart meet volt, később a külföldi co-
nokról lehetett beszámolót hallgatni. 
Én az ezután következő Murakami 
Haruki előadást hallgattam meg, 
ami elnyerte a tetszésemet. Amúgy 
is régóta kacérkodom a gondolattal, 
hogy olvasni kéne tőle valamit, de 
most feljebb került a listán. Azon 
kívül, hogy az előadó bemutatta Mu-
rakami munkásságát és stílusát illetve 
gondolkodásmódját, még meghívta 
Gaál Zoltán fotográfust, akit sok 
szál fűz Japánhoz, és mesélt ottani 
élményeiről. Emellett pedig bemutat-
ta Tokió – Murakami alillúziók című 
fotókönyvét, aminek képei Murakamit 
idézik, könyvbéli jeleneteket érez-
hetünk bennük. Napközben volt még 
karaoke és DDR verseny, a játékos 
kedvűek Just Dance, Injustice és LoL 
játékokban mérhették össze erejüket. 
Ezúttal is volt Randi.con, ami sokad-
jára fut nagy sikerrel.

Ezután a napot a táncos amv-k, 

ParaPara és az eredményhirdetés 
zárta. Előbbiből megint sikerült újat 
leadni, bár a szombati rövidebbre 
sikerült, mert a napközben felgyülem-
lett csúszást itt hozták be a szervezők. 
A ParaPara és az eredményhirdetés 
ugyanaz volt, mint szokott. Ezúttal a 
kétnapos jegyet elővételben vásárlók 
között egy XBOX 360-at sorsoltak ki. 
Vicces volt, hogy sorsolás után a csaló-
dott közönség nagy része hazaindult. 

A vasárnap is reggel 10-kor 
kezdődött. Sokkal kevesebben voltak, 
mint előző nap, ami nem meglepő, 
hiszen mindig így van. A délelőtti 
kung-fu bemutató valamilyen oknál 
fogva elmaradt, így amv vetítés követ-
kezett. Amúgy mindkét nap új amvket 
láttam, aminek nagyon örülök. Úgy 
látszik, sikerült egy nagyobb frissítést 
ejteni ezen a téren. A nagyteremben a 
Gyűrűk Ura Cosplay Klub bemutatója 
következett, aki esetleg nem látta 
volna Cosplayer Expón. Ezután csak 
a tömegkvízre tértünk vissza a nagy-
terembe, így a többi programról nem 
tudok érdemben nyilatkozni. Volt EVE 
online bemutató, Shoujo Room Gene-
ration táncbemutató, ami szintén volt 
Cosplayer Expón.  Ezután jött a cos-
player kerekasztal és a

performance verseny. Mi ez utóbbit 
hanyagoltuk a zenekvíz miatt, amiben 
sikerült díjat is bezsebelnünk. Azon-
ban, hogy tudjak erről is nyilatkozni, 
a performance produkciókat utólag 
megnéztem a megfelelő internetes 
csatornákon. Konklúzió: jól tettem, 
hogy kihagytam. A produkciók a vér-
gáz és a nézhető között mozogtak. 
Volt, amiben egész jó poénok voltak, 
de összességében nem volt nagy 
szám, és láttunk olyat is, ami koreog-
rafálatlan, élvezhetetlenre sikerült. 
A nagyteremben volt még Ironchef 
verseny, ami lényegében a helyszínen 
történő instant amv készítést takarta. 
Volt még animés krimi játék, és Csil-
lagkapu jelmezes bemutató is. 

A kultúr korner délben nyi-
totta meg kapuit A tao útja: Lao ce 
bölcsessége című előadással, ami 
rendkívül érdekes és tömör volt. 
Lényegében a Tao te king (Az út és 
erény könyve) című könyv amolyan 
elemző/bemutató előadása volt. Itt a 
következőkben a cserediákprogram-
ról, harcművészfilmekről is lehetett 
előadást hallgatni. Ezen a napon a 
korner Kínát vette nagyító alá, ezért 
voltak ezek a témák. Ami azért is jó, 
mert végre értelmes dolgokat 

lehetett megtudni és nem mesterkélt random hülyeségeket, 
vagy lerágott csontokat kaptunk. 

Mint azt korábban említettem, indultunk a zenekvízen. Fél 
órás csúszással indult, de másfél órás volt, szóval elég kimerítő. 
De rendkívül sokrétű, és változatos, és ami a legjobb, kate-
góriánkénti díjazás van. Voltak, anime openingek, OST-ok, karak-
ter songok, előadók is.

A konzol szobában Naruto Shippuden UNS3 és Just Dance 
verseny volt, ezek után meg Gémer tudáskvíz, ami kimondottan 
nehézre sikerült.

A nagyteremben a tömegkvíz rendkívül jó lett, végre teljesen 
normális kérdések voltak, meg lehetett őket válaszolni, remélem 
ezentúl mindig ilyesmi kérdések lesznek. A táncos amv-k és az 
eredményhirdetés a megszokott módon zajlott. Bár azt nem tu-
dom, hogy a caramelldance-t miért kellett háromszor lejátszani, 
oké hogy népszerű, de van más népszerű zene is, amit hasonlóan 
kedvel a közönség. 

Én bátran kiosztom most az év conja díjat az Őszi Mondocon-
nak, egy jól összerakott, szervezett, élvezetes con volt. A prog-
ramokkal is sikerült most szélesebb közönséget megszólítani. 
Remek volt a hangulat, a con önmagához képest is jobban telje-
sített. Megérte elmenni, jól szórakoztunk. 

http://anipalace.hu

