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„Nyolcadik	alkalommal	rendezte	meg	idén	ősszel	a	Migoto
Kulturális	Egyesület	Miskolcon	a	Milloweent.”

 Délben kezdődött Bánsági Andor előadása 
Tippek és trükkök a tökéletes cosplay photoshoo-
tért címmel. Bemutatta csapatát, a Black Fox Tea-
met, majd elmondta, hogy kevés képet csinálnak, 
de azokat a lehető legszebben. Beszélt sikereik-
ről, az egyik ilyen a Mondo borítópályázat győzte-
se, aki az általuk készített képpel nyert, illetve vol-
tak már a Deviantarton képeik Daily Deviationök 
(nap képe). Az év cosplayerének ajándék fotózást 
szoktak készíteni. A munkáin keresztül bemutat-
ta, mire érdemes figyelni egy fotózáson saját ta-
pasztalatai alapján.

 Ezt követően Yasu külön köszöntötte az an-
gol nyelvű vendégeket, és mondta, hogy őt keres-
sék, ha bármi kérdésük van.

	 Nyolcadik	 alkalommal	 rendezte	 meg	 idén	
ősszel	 a	 Migoto	 Kulturális	 Egyesület	 Miskolcon	
a	Milloweent.	 A	Migoto	 Kulturális	 Egyesület	 egy	
nonprofit	 szervezet,	melynek	 kiemelt	 célja,	 hogy	
a	fiatalság	számára	megteremtse	a	kulturált	szó-
rakozás	 lehetőségét.	A	 rendezvény	a	 város	egyik	
leghíresebb	iskolájában,	a	Földes	Ferenc	Gimnázi-
umban,	annak	is	a	hátsó	részén	zajlott.

 Október 27-én délelőtt szemerkélt az eső, 
az ég borús volt, de hideg nem volt. Háromne-
gyed 11-kor értem a helyszínre, ahol 30 fős sor fo-
gadott. Ez egyfelől elég szolid, majdnem annyian 
voltunk, mint a szervezők, ami nem túl sok még 
Miskolchoz képest sem. Másrészt itt már éreztem, 
hogy babaarcom ellenére én bőven túl voltam a 
látogatók átlagkorosztályán a magam 25 évével. 
Szóval az átlagéletkor tizenvalamennyi volt. A leg-
fiatalabb vendég pár hónapos volt, aki pl. a Shiro-
Neko koncertre jött, de a koncertről később.

 Bejutottunk. Amennyire kevesen voltunk, 
annyira sokára értünk be. Mindegy. A bejárattól 
jobbra volt a kultúrterem, felében kétoldalt 2-2 
árus foglalt helyet (itt lehetett a cosplayverseny-
re jelentkezni és szavazni), másik felében pedig 
egy kis emelvény volt, néhány 10 szék és persze 
a színpadi technika meg a szervezők. A bejárattal 
szemben egy apró folyosó vezetett a ruhatárhoz, 
toilette-hez és a cosplayesek számára kijelölt öl-
tözőhöz. A cudar időjárás miatt kevesen jöttek 
eleve beöltözve, inkább bent öltötték magukra a 
jelmezeiket. A bejárattól balra volt az aula, amely 
egy széles és egyébként hosszú folyosóba veze-
tett. Az aulában két árus, a játékok (PS4 és PS3), 
PC a LOL versenynek, és a VR-s Beat Saber volt. A 
folyosó sminksarokkal kezdődött, rajzzal és work-
shoppal folytatódott, majd voltak még Magic 
the Gathering és YGO kártyajátékok. Utóbbi (szá-
momra legalábbis) sajnos elég népszerűtlennek 
bizonyult, hamar abba is maradt. A folyosó Just 

Dance 2019-cel záródott. Mindez Halloweennak 
megfelelően kidekorálva, sőt még kaszás is volt 
Bibliával a kezében.
 Az árusok nem voltak sokan, és nem is volt 
túl nagy a kínálat, valamint néhányuknak már fél 
3-kor és fél 4-kor el kellett mennie. A ramen és 
udon egy óra alatt elfogyott. Büfé nem volt, és a 
résztvevők étvágyát jelzi az is, hogy volt, aki pizzát 
rendelt ebédre (pedig 11-kor kezdődött a rendez-
vény).
 A rövid megnyitón a szervezők üdvözölték 
a látogatókat és elmondták, hogy mi lesz a prog-
ram. 
Aztán félóra AMV vetítés ment a Youtube-ról, ami 
még párszor előfordult a nap folyamán, például a 
cosplayverseny után, de erről később.
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 Az Echo K-pop Cover Teamnek köszönhető-
en volt K-pop tánc, ahol K-popra táncoltak a szín-
padon.
 A kvíz máshogy zajlott, mint a MondoCo-
non szokás. Először jelentkezni kellett, aztán fel-
hívtak a színpadra, ahol megkaptad a kérdést (ani-
més témában), ha pedig tudtad a választ, kaptál 
Pockyt. A fiúk bátrabbnak bizonyultak, többen is 
és hamarabb is vállalkoztak a feladatra, mint a lá-
nyok. Erre még Loopy, a miskolci farkas is beült, 
aki egyébként free hugokat osztott, és a cosplay-
versenynél zsűrizett. A kvíz végén a megmaradt 
Pocky-t is szétosztották a közönség köreiben.
 És ha már ilyen szépen átkötöttem, akkor 
nézzük a cosplayversenyt. Sokan voltak beöl-
tözve, mégis csak heten versenyeztek, aminek 
okát én nem értettem. A képeken is látszik, hogy 
2-szer vagy 3-szor annyian viseltek cosplayt, mint 
amennyien versenyeztek. Ez azért is volt csalódás, 
mert alig több, mint negyedóra alatt véget ért az 
egyórásra tervezett megmérettetés, másrészt 
pedig olyan jó öltözeteket láttam, hogy azt le se 
tudom írni (nézzétek meg a cosplay.hu képeit), 
mégsem vettek részt a megmérettetésben. A ver-
senyzők között a lányok voltak többségben. A kö-
zönségdíjas a Witcher 3 Geralt cosplay lett, a zsűri 
pedig a LOL Gnar cosplayt hirdette győztesnek. 
 Ezt követte félóra AMV-vetítés után Emese 
videókkal tarkított Gamescom 2018 élménybe-
számolója. Mesélt a helyszínről, annak felosztá-
sáról, a közel egymillió fős tömegről, az ingyenes 
cuccokról, amiket kaptak és a táncpadokról. A Ga-

mescom Európa első számú videojátékos rendez-
vénye augusztus 21-25. között Kölnben. Emese 
a Hungarian Pixelsnél dolgozott, így került ki. Ki-
emelte, hogy kedvence a hatalmas német Trónok 
Harca pavilon volt.
 Aztán ShiroNeko (AniMagazin 40.) tartott 
koncertet, aki magával ragadta a közönséget. 
Többen a mobilukkal kameráztak is. Összesen hét 
dalt adott elő, a harmadik számnál pedig már a 

felesleges fények is kialudtak, hogy még nagyobb 
élmény legyen az előadás. Az énekesnő többek 
között megidézte a Fullmetal Alchemist Testvéri-
séget és a Tokyo Ghoult is. A közönség pedig egy 
emberként tapsolt. A végén Yasu is megdicsérte, 
majd beszélgetésükből kiderült, hogy ShiroNeko 
tavaly kezdte a Youtube-ozást és nem járt énekta-
nárhoz. Végül kiemelte Fantasy Expós fellépését, 
ahol szintén nagy sikert aratott (AniMagazin 45.).  
A rendezvény karaokéval és tombolahúzással zá-
rult.

 Hangulatos	 volt,	minden	miskolcinak	 aján-
lom,	már	csak	azért	is,	mert	a	belépő	árából	még	
csak	Pestre	 sem	 lehet	 felutazni.	 A	mérsékelt	 lel-
kesedés	szerintem	annak	tudható	be,	hogy	az	egy	
héttel	a	MondoCon	utáni	időpont	nem	túl	szeren-
csés	 választás	 (bár	 volt,	 aki	 úgy	 jött,	 hogy	 azon	
is	 részt	vett).	Néha	kicsit	unalmas	volt,	nem	volt	
túlzsúfolva	az	amúgy	sem	túl	hosszú	 rendezvény	
programokkal,	de	mindenki	találhatott	a	saját	ér-
deklődésének	megfelelő	elfoglaltságot.

A képeket Balogh Miki és 
Pintér Tamás készítették. 
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