
HikariCon – Egy barátságos animés 
összejövetel.

Már nyakig benne vagyunk az iskolai utolsó hajrában. A tanév végi jegyeket lassan lezárják, az egyetemistáknak beindul 
a vizsgaidőszak. Ezt a „hajrát” megelőzően Budapesten ismételten megrendezésre került a HikariCon animés rendezvény. 
A programon jómagam is újra részt vettem. Az ott szerzett élményeimről mesélek most nektek ebben a kis cikkemben.
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Folytatás a következő oldalon!

Szombat hajnalban keltem ki az 
ágyból, hogy a reggeli fél nyolcas vo-
natot elcsípjem. Induláskor elég rossz 
idő volt Pápán – ráadásul a Dragon 
Ball Z részek se indultak el a telefono-
mon –, de mégis reménykedtem, hogy 
Pesten más lesz a hangulat. Hát nem 
lett. Budapestre érkezvén hol esett az 
eső, hol nem – ugye „A májusi eső ara-
nyat ér!”–, mindenesetre félig-meddig 
megázva értem a con helyszínére (kb. 
másfél órával nyitás előtt). 

A szervezőknek segítettem, illetve 
készítettünk egy videót Cobrával a sa-
ját csatornám miatt. Ezt követően jött 
el a dél és kezdődtek a programok. Az 
első egy órában nem történt semmi, 
megjöttek az első emberek és szépen 
lassan összegyűlt egy 30 vagy 40 fős 
társaság. A májusi HikariConon keve-
sebben voltak, mint a februárin. Ezt 
jórészt annak tudtam be, hogy az eső 
sokakat elijesztett. Kettő és három 
óra fele a résztvevők száma már nem-
igen változott.

Az első program egy órakor indult 
és két órán keresztül zajlott. Ez megint 
cosplay előadás volt, ami kicsit átment 
egy beszélgetős interaktív órára (ami 
nem volt baj!). Ezt a programot is Lizzy 

és Sissy cp-s lányok tartották. Érde-
kelt, hogy a februári „műsorukhoz” ké-
pest most mennyire maradnak a cosp-
layes témánál. Hát… Eleinte egészen 
jól indult a dolog, mert a közönséget 
bevonva kérdezgettek mindenkit cos-
playes témákról: „Kinek öltöztél be?”, 
„Kinek öltöznél be?”, „Kinek fogsz 
beöltözni?”. Egy szinte csak lányokból 
álló körben ment a kérdezősködés, 
hátrébb álltunk mi, fiúk, de minket 
inkább kihagytak. Nem tudom miért, 
pedig meséltem volna én is – ezen 
akkor jót mosolyogtam. 

De nem maradtam ott két órát, 
ugyanis megint a Mondocon cos-
play versenyének gyalázása indult 
el, illetve a Mondocon és a nyugati 
animés rendezvények közti különbsé-

gek felhozása. 
Ekkor annyira 
morcos lettem, 
hogy inkább 
ott hagytam a 
szobát, ahol ez 
a beszélgetés 
zajlott. 

Most sze-
retném megje-
gyezni, hogy a 
rendezvény „vá-
sárát” is itt lehe-
tett megtalálni. 
A szobában volt 

két asztal, ahol – amatőr készítésű – 
mangákat, rajzokat, kulcstartókat és 
dísztárgyakat árultak. Talán monda-
nom se kell, hogy egy ilyen kis rendez-
vényen ezek nem nagyon fogytak…

Míg az „előadás” ment, addig 
én – hogy nyugtassam magam – át-
mentem a másik szobába, amit még 
kibéreltek a szervezők. Ott random 
youtube videókat néztek a résztve-
vők, illetve ki lehetett próbálni vala-
melyik narutós konzolt is. Ott nagyon 
jó kis társaság gyűlt össze, rengeteget 
nevettünk és viccelődtünk, nagyon jól 
éreztük magunkat.

Három órakor átmentünk a cp 
előadáshoz, mert én következtem. 

Borongós, esős szombati 
napon kezdődött…

Rendezvény neve: 
HikariCon

Helyszín: 
Budapest (Nagytemp-
lom utca 30. – A Grund)

Legutóbbi időpont: 
Május 2. 

Legközelebbi időpont: 
Június 13. vagy 20. 
(nem végleges!)

Részvételi díj: 1000 Ft

Elérhetőségük: 
HikariCon Facebook

//  Daisetsu

http://anipalace.hu
https://www.facebook.com/pages/HikariCon/944128678945990?fref=ts
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Miután az ott levők eldöntötték, hogy részt 
vesznek-e vagy sem az én programomon, 
addig én elfoglaltam a központi pozíciómat 
a szobában. Kicsit késve kezdtem el a mon-
dandóm, ahol nem tudtam témánál marad-
ni – a többszöri próbálkozás ellenére sem –, 
mert mindig feljött egy új, valami másféle 
animés téma. Szerencsére ez senkit sem 
zavart és egész jól eltudtunk beszélget-
ni. Mindenkit be tudtam vonni, így senkit 
sem hagytam, hogy szó nélkül ücsörögjön. 
A programomon jól érezték magukat a 
vendégek és a végére nem is maradtam 
egyedül.

Utánam következett a videós része a 
szombati napnak. Erről mentem el, de még 
indulás előtt a TeamDragon Star* néhány 
videóját megnéztem. Lejátszották többek 
között a Dragon Ball P magyar szinkro-
nos verzióját és a Hellsing Ultimate OVA 
HunBridged első részét. Ezek után indul-
tam vissza Pápára…

   Bár az időjárás nagyon vacaknak indult, 
azért napsütésben is részünk volt. Két óra 
fele gyönyörű tavaszi idő lepett meg min-
ket, amitől mindenki azonnal jobb kedvre 
is derült. A HikariCon ezúttal másmilyen 
volt, vannak pozitív változásai és negatívak 
is. Negatívum –, ami a résztvevőknek jó – a 
pénztár szervezésének a hiánya. Most is 
ezer forint volt a részvételi díj, amit min-
denkitől napközben kértek el. Nem volt 
állandó pénztár, ami miatt néhányan be 
tudtak lógni. Ugyanakkor nem volt túl szim-

senkit se riasszanak el. Azok, akik akkor ott 
voltak jól érezték magukat, emlékezetes 
és kellemes emlékekkel térhettek haza, az 
biztos! Remélem a hibákból a szervezők 
tanulnak és akkor a júniusi találkozó ennél 
sokkal jobb lesz!

Ha egy tízes skálán értékelném kéne az 
egész rendezvényt, akkor a HikariCon 10/8-
at kapna.

Jól éreztem magamat!

A szombati nap összegzése

*TeamDragon Star: Egy hazai youtube csa-
torna, ahol amatőr fordítók, animefanok 
angol nyelvű animés paródiákat szinkroni-
zálnak magyarra.

patikus az sem, hogy a programok gyakran 
változtak. A vetítésekből kívánságműsor 
lett és nem az eredeti forgatókönyv alapján 
ment egy-két program. Ez önmagában nem 
baj, de egy rendezvényen jobban ragasz-
kodjunk az eredeti felálláshoz, legközelebb 
az időpontokra is jobban kéne figyelni, ne 
csússzon semmi.

Viszont jó dolog volt az – ami talán a 
legfontosabb is –, hogy jól érezték magukat 
az emberek. Legutóbb többen voltak, akik 
leléptek napközben (sokak egy Mondocont 
vártak volna). Most májusban ilyen nem 
volt. Az emberek –, ha kevesebben is voltak 
–, de jól érezték magukat. Az előző conhoz 
képest mindenki sokkal jobban feloldódott 
az idegen légkörben, aminek nem tudom 
pontosan az okát. Talán a délutáni napsütés 
vagy a beszélgetős, ismerkedős programok 
válthatták ki ezt?

A HikariCon megint egy jó buli volt. 
Problémáit az imént felsoroltam, de ezek 

A nap folyamán a Dragon Ball P-n 
is nevethetett a közönség.

http://anipalace.hu

