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szat (titánképek keresése mindenhol). A k-pop ra-
jongók pedig a táncbemutatónak, a random dan-
ce-nek és a kvíznek örülhettek.
 A nyugati geekkultúra és szerepjátékok 
szerelmeseinek volt Star Trek előadás, játszhattak 
Gwentet vagy különféle kártyajátékokat, részt ve-
hettek a gamer kvízen vagy LARP-os kardvíváson. 
A gamerek pedig a második emeleten tudtak ját-
szani újabb és retró gépeken is.
 Ha pedig elfáradtunk, akkor lepihenhet-
tünk a maid kávézóban, vagy ledönthettünk egy 
jó kis rament.
 A rendezvény méreteihez képest sokféle 
programmal készültek a szervezők, hogy minél 
többen tudjanak valamilyen elfoglaltságot találni 
maguknak. A napot természetesen az eredmény-
hirdetés és a tombola zárta, ahol remek ajándéko-
kat sorsoltak ki. 
 Amiről pedig nem beszéltem még, az a vá-
sár. Merthogy pénzköltési lehetőség is volt. Erről 
legegyszerűbben úgy tudnék nyilatkozni, hogy 
mindenből kaptunk egy kicsit, ami elég is volt a 

 Kulturális vonalon volt taiko koncert, tánc-
bemutató a Yosakoi csoporttól, harcművészeti 
bemutató, különféle interaktív foglalkozások, 
mint az origami, kimonó próba, kalligráfia és tánc-
tanítás, valamint előadás a szamurájok koráról. Ez 
utóbbiról annyit mondanék, hogy Dózsa Gergő 
tartotta, a conos töritanár, de sajnos ez a műsor 
semennyire sem volt reklámozva, emiatt szégyen-
letesen kevesen ültünk be rá, pedig biztos soka-
kat érdekelt volna, ha tudnak róla. Plusz késve is 
indult az előadás, mivel nem volt, aki elindítsa a 
kamerát. Ettől függetlenül az előadás szuper volt, 
és hozta a megszokott színvonalat. 

 Ami az animés frontot illeti: tartottak cos-
playversenyt, ami teljesen érthetetlenül kapott 
másfél órát, hiszen csak kilenc versenyző volt, 
így az időt a zsűrivel való beszélgetés töltött ki, 
ez viszont hamar átment fájdalmas időkitöltésbe. 
Egyébként a nyertes jelmez valóban szép volt, de 
én biztosan másnak adtam volna a díjat. Ezen kívül 
animés és opening kvíz is volt, továbbá titánvadá-

 Ha jól emlékszem, immár harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre a SzolnoCon, hol 
máshol, mint Szolnokon. Ám míg korábban télen 
volt az esemény, most a nyári conkavalkád egyik 
állomása lett. Ha pedig jó idő, akkor szabadtéri 
helyszínnel is bővült a rendezvény. 

 Aki nem ismerné ezt a cont, annak érde-
mes tudnia, hogy egy családiasabb hangulatú ani-
més találkozó, ahová azért pár százan elmennek, 
és a szolnoki Verseghy Ferenc könyvtár ad neki 
otthont. A földszinten és két emeleten többféle 
program, előadások és versenyek várják az érdek-
lődőket. Ez bővült most a könyvtár előtti szabad-
térrel, ahol egy nagyobb színpad és étkezdék kap-
tak helyet. De lássuk, milyenre is sikerült.

 A szervezők igyekeztek egész sok kulturális 
és animés programot hozni az érdeklődőknek, bár 
előfordult egyéb geek program is, alapvetően Ja-
pánon volt a hangsúly. A fényét pedig csak emelte, 
hogy a SzolnoCont Otaka Masato japán nagykö-
vet és Szalay Ferenc polgármester nyitotta meg. 
 A rendezvényen való részvétel regisztrá-
cióhoz volt kötve, ami annyit jelentett, hogy be 
kellett iratkozni a könyvtárba. Szerencsére en-
nek nagy részét online lehetett megtenni, a hely-
színen már csak egy minimális adminisztráció és 
1200 Ft megfizetése várt ránk.  
 A programokat túlságosan nem szeretném 
részletezni, csak nagyvonalakban, hogy mit is 
láttunk.

rendezvény beszámoló

rendezvényhez. A pultok mókásan, a könyvtári 
polcok között lettek most is elhelyezve, ahol néha 
kialakult egy kis zsúfoltság és nehéz közlekedés. 
Lehetett kapni különféle nasikat, mangákat, artis-
tos mütyüröket, figurákat stb.

 Összefoglalva a SzolnoCon egy remek ren-
dezvény annak, aki egy kisebb volumenű, egysze-
rűbb conra vágyik, és textil karszalagot szeretne 
papír helyett. Itt-ott látszott némi szervezési baki, 
mint a cosplay idejének belövése, a programok egy 
részét pedig nem sikerült kireklámozni, de ezeken 
lehet javítani. A könyvtár hátsó részén lévő terem-
be például sokan nem találtak el, pl. a sci-fi kere-
kasztalra sem, talán ezt jobban ki lehetett volna 
hirdetni, mert önmagában a térkép nem elég. De 
ezek mellett is megmaradt a vidám hangulat.
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