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Nyári Mondocon
Verőfényes napsütésben telt el a nyári mondocon, sok cosplayessel, nagy
társaságokkal, tehát rengeteg emberrel. A hungexpót rég nem látott tömeg
töltötte meg, hogy szórakozzanak egyet.
A bejáratnál iszonyatosan hosszú
sor állt, számítottam arra, hogy sokan
lesznek, mert ez a nyár egyetlen nagy
budapesti hasonló témájú rendezvénye, így sokan jöttek fel a fővárosba.
A helyben vásárlós sor túlnyúlt a
buszmegállón, az elővételes sor, bár
rövidebb volt, az is tekergett egyet.
Örültem, hogy most a kapu fölé kiírták, hogy melyik sor melyik, így nem
volt az, mint korábban, hogy eltévedtek az emberek és a kapu előtt váltottak sort. Tehát hihetetlen tömeg volt,
biztos vagyok benne, hogy rekordot
döntött a látogatottság. Többen voltak mint az utóbbi időkben a kétnapos
conok szombatján. Rég nem láttam
ennyi embert conon.
Nekünk volt karszalagunk így sorban állás nélkül bejutottunk. A nagyszínpad ismét kint volt a szabadtéren
a 25-ös (vásárlós) csarnok mellett.
Sajnos ilyenkor nem nagyon lehet a
nap elől elmenekülni. Elég rossz lehet
délután 14-kor a cp alatt aszalódni. (A

25-ös másik, szintén árnyékos sarkán
is lehetne nyáron az a színpad…)
A nagytermet ezúttal a játékosok
vehették birtokba, itt kényelmesen
elfértek. Többféle játék versenye
volt: Heartstone, LoL, World of Tanks,
Starcraft, Naruto, Just Dance. A con
kockarészlege amúgy tavasz óta a
Mondo Games nevet viseli.
A többi programszám a helyén
volt. Az előadások a K épület 1. emeletén, a karaoke meg a 2. emeleten. Itt
volt amúgy az amv verseny is.
Elsőként beszereztem hőn áhított
- évente egy kötettel megjelenő
- Kenshin mangámat. Jeee. Meg egy
kis nasit és így ennyi. Nagyon örültem,
hogy most a szavazólapok ismét „régi
fényükben pompáztak”, nem tépték őket és nem ferdén vágták vagy
nyomtatták őket, hanem rendesen. A
programfüzet helyett most programlap volt, de ez nem gond, megfelelt
és a papír is jobb mint amit tavasszal
kaptunk. A programok tekintetében
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ahogy láttama a harcművészek elmaradtak, vagy nagyon sokat késtek.
Ezúttal délelőtt volt a tömegkvíz,
majd a Home Made Asia csapata szórakoztatta a közönséget. Eddig ezek
a programszámok teljesen rendben
vannak, az hogy én nem vagyok oda
a HMA-ért, az egy dolog. Megnéztük
viszont az AMV versenyt. Ami most
szokatlanul jóra sikerült, több jó amvt
láttam, örültem neki. Annak viszont
nem örültem, hogy állítólag őszre már
GMV-vel vagyis Game Music Videóval
is lehet készülni. Szórítsuk ki innen is
az animéket, gyerünk! Innen a cosplayversenyre mentünk át, ahol szintén rég nem tapasztalt számú jelentkező indult. Sajnálatos viszont, hogy
az animékből beöltözők száma ezúttal
sem nőtt. 48 versenyzőnek kb. a negyede volt anime, a legtöbb jelmez
valamilyen játékból volt. De volt még
nem egy a halálomból, az originalból
és egy pár film.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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A versenyzőknek egyébként nagyon
jót tesz, hogy kevesebb a con, mert
tényleg látható, hogy jobb minőségű
cos-playek születnek, volt sok jó (bár
tavasszal jobbak voltak). Akadt azonban több értékelhetetlen is. Egyébként a nem versenyző, csak conon
járkáló cosplayesek jó része jobb, mint
akik fellépnek, így a saját cp versenyemet úgy fogom megrendezni, hogy
leülök egy padra egy órára és akiket látok értékelem. Nagyon jó, hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nyáron
nem lesz performance. Nemcsoda,
hiszen egy ideje az előadások minősége kritikán aluli és értékelhetetlen. Kiváncsi vagyok milyenek lesznek ősszel.
A cp verseny előtt elvileg volt
Gyűrűk ura bemutató immáron legalább ötödször, a cp után pedig jöttek
a vikingek legalább harmadszor. A
délután közepén az SF portál tartott
kerekasztal beszélgetést, majd az
Eurocosplayt láthatta a közönség.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Ezeket nem láttam, mert szükségem
volt egy nagyobb időre, hogy klimatizáljam magam valami kellemesebb
helyen. Volt az otaku szócsata ádáz
küzdelme, és ismét lehetett táncolni
AMVkre. Gondolom megint ugyanazokra. Ismét szerveztek conbeugrót,
ami a népszerú beugró című televíziós
játék conos változata. Majd a Parapara és HMA zenés produkciói után az
eredményhírdetés zárta a napot.
A karaoke teremben az AMV-versenyen kívül csak karaoke volt és
japán zenei videók. A kultúr kornerben legyezőkészítést tanulhattunk
gettó módra. Ezt egyébként egy jó
programszámnak tartom. Volt még
itt helyben nevezős haiku verseny is.
Szintén jó ötlet. Késő délután steampunk és Disney előadásokat tartottak
sokadjára.
Áruk tekintetében szokásosan az
ismert 3-4 cím ismételte magát és a
programok is tökéletesen igazolják a
nyári uborkaszezon fogalmát. Érdektelenek voltak.
Akinek nem adta be a nap és a meleg, még mehettek éjjelre tombolni
egyet a Kék Yukba az afterpartira.

Így telt tehát a con, mindenki jól érezte magát. Szerintem a legnagyobb vonzóereje most az volt, hogy ez a nyár egyetlen olyan fővárosi
nagy conja, ahol a barátaikkal találkozhatnak az animés - gamer emberek.
Sajnos engem a programok többsége nem tud megfogni, ami nemcsoda 7 évnyi conra járás után, és kb. 37 connal a hátam mögött, tényleg
csak a barátok miatt megyek, meg hogy írjak róla nektek. Egyetlen nagy
negatívum volt, hogy a belső helyszínek mindegyikében, de különösen
a vásárlós csarnokban őrületes fülledt meleg, levegőtlenség, és egy idő
után izzadság szag keveréke áramlott. Garantált fogyókúra. Már kiderült
az őszi mondocon ideje is, ami október 4-5-én kerül megrendezésre.
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