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Japán nap a Babits 
Gimnáziumban

Május 24-én idén is megrendezésre 
került a Babits Mihály Gimnáziumban a Ja-
pán nap, mely igen sokszínű programokkal 
várta az érdeklődőket. A jelképes belépő-
ből (mely egyben tombola is volt) befolyt 
összeget pedig teljes egészében jótékony-
sági célra ajánlották fel. A rendezvényen 
meg lehetett ismerkedni az origamival, a 
karutával, kendōval, kyūdōval, karatéval, 
ninjutsuval és taikoval, valamint ezeket ki 
is lehetett próbálni (én magam a kyūdōt és 
a karutát próbáltam). Ezen programokat 
pedig zenés előadások is színesítették. A 
programok közül talán az előző számban 
bemutatott Bukyukai Kyudo Sportegyesü-
let kyūdō bemutatója és workshopja volt 
az egyik a népszerűbb, amely a workshop-
pal együtt a rendezvény szinte teljes ideje 
alatt az érdeklődök rendelkezésére állt, de 
szintén sokak próbálták ki a takio japán do-
bokat is (a kendō, karate, ninjutsu harcmű-
vészeti workshopokon nem vettem részt).

Egész nap lehetőség volt még kimono 
próbára, de volt még büfé is japán külön-
legességekkel, szendvicsekkel és sütikkel, 
DDR, kalligráfia, Go és shōgi, bonsai kiállí-
tás és sok minden más.

Conpót 2 - Anime Piac

Július 21-én a Müsziben került meg-
rendezésre a Conpót 2, vagyis az anime 
piac, ahol bárki megszabadulhatott meg-
unt animés-mangás fancuccaitól. Ha az 
árusok száma elsőre talán nem is tűnt 
soknak, de meg kell hagyni, hogy igen 
sokféle áru közül lehetett válogatni, köz-
tük egészen ritkaságnak számító cuccokra 
is lehetett lelni. Magyar és idegen nyelvű 
mangák, plüssök, kitűzők, poszterek, figu-
rák kicsitől a nagyig és számtalan egyéb 
apróság, melyeket elég barátságos áron 
lehetett megvásárolni, adott esetben jó 
bazárhangulathoz illően némi alkudozás-
sal. A kezdeti roham után már nem voltak 
olyan sokan, egyéb program hiányában 
a nap végi tombolát sem várta meg min-
denki, merthogy a belépőhöz tombola is 
járt, amelyhez ajándéktárgyakat az árusok 
ajánlottak föl portékájukból. A helyszínen 
elég sok ülőalkalmatosságot lehetett ta-
lálni, ahol beszélgetéssel lehetett eltölteni 
a vásárlás és a tombola közötti időt. Sze-
rintem a kezdeményezés kifejezetten jó, a 
hely hangulata is rendben volt (háttérben 
némi animezene is fel-fel csendült időn-
ként), remélem nem ez volt az utolsó ilyen 
rendezvény.

A Conpót 2 képek forrása: Conpót facebook.

http://anipalace.hu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=793546194023040&set=a.793544654023194.1073741834.112350282142638&type=3&theater

