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 Az őszi PlayIT november 17-18-án került 
megrendezésre és mi a szombati napon vettünk 
részt rajta. Már egy nappal előtte bent voltunk, 
szállást foglaltunk az Expo Hotelben, ami köz-
vetlen 1 percre van a Hungexpótól. A szálloda 
belseje pont úgy néz ki mint a képeken, teljesen 
hű a valósághoz, még talán jobb volt, mint amire 
számítottunk. Lehetőség volt a tetőtérben szau-
názni és jakuzzizni, ami igazán jól esett a rengeteg 
munka és hosszú út után. A kilátás valami eszmé-
letlenül gyönyörű volt onnan. Az ételek mindig 
frissek és nagyon jó minőségűek voltak, a kiszol-
gálással is meg voltunk elégedve. Akármilyen kér-
désünk lett, mindig kedvesen segítettek. Kényel-
mes és hangulatos volt, hamar elfeledtette velem 
a szombati nappal kapcsolatos aggodalmaimat, 
ugyanis ismét meghívott fellépő voltam, a Cosp-
lay Village színpadán kaptam lehetőséget egy kis 
éneklésre.
 Kora reggel, mikor kinéztem az ablakon 
már hatalmas sor állt, pedig nyitás előtt még volt 
vagy 30-45 perc. Mi a fellépésem előtt 1 órával 

mentünk be, szóval 12 órára, akkorra már nem 
volt nagy tömeg. Réka, vagy más néven Hinata 
kijött elénk a cuki kis jelmezében és odavezetett 
minket a színpadhoz. Jó volt ismét ismerős arco-
kat látni. Nagyon sokat készültem, igyekeztem 
olyan dalokat kiválasztani játékokból, amik ismer-
tek és nem csak nekem, de másoknak is tetsze-
nek. Összesen 10 dalt énekeltem el: 3-at a League 
of Legends-ből: Legends never die Alan Walker 
remix, Rise és POP/STARS. Aztán Devil Trigger a De-
vil May Cry-ból, Fear not this night a Guild Wars 
2-ből, Weight of the World a Nier Automatából. 
Elvittem azért kettő animés dalt is, mert hát azok 
kihagyhatatlanok: az ADAMAS-t a Sword Art On-
line:Alicization-ből valamint a Gravitationt, ami a 
Certain Magical Index legújabb évadának az ope-
ningje. Végül Suteki da ne a Final Fantasy X-ből 
és Don’t think twice a Kingdom Hearts-ból. (Azok 
a dalok, amik nincsenek linkelve, a következő he-
tekben elérhetőek lesznek, kövessétek Shironeko 
youtube csatornáját, hogy minél előbb meg tud-
játok hallgatni.) Nagyon jó volt ismét a színpadon 

lenni, imádok énekelni és nagyon örülök és hálás 
vagyok azoknak, akik végignézték a fellépésemet. 
A végén egy jót táncoltunk a POP/STARS-ra.
A fellépésem után kifújtam magam és egyből 
mentünk nézelődni. Két csarnok adott teret a já-
tékimádóknak. Az egyik, amiben a Cosplay Village 
is volt, szerintem inkább a fiatalabb korosztály 
számára volt berendezve, ugyanis a Minecraft az 
mindenhol jelen volt. A másik csarnokban inkább 
a nagyobb korosztály számára voltak játékok, mint 
pl. az Overwatch, LoL, Heartstone, Counter Strike 
stb. Lehetett kapni cuki zsákbamacskát, játék és 
animéseket egyaránt. Sok lehetőség volt arra is, 
hogy játssz másokkal és/vagy kipróbálj új játéko-
kat.
 A nagyszínpadon mindig mentek a különfé-
le game show-k, vetélkedők, nyereménysorsolás 
magyar youtuberekkel és meghívott vendégek-
kel. Sűrű volt a program az biztos! Ahol mi inkább 
megálltunk nézelődni, az az Overwatch és League 
of Legends-es részlegek voltak, valamint a Cosp-
lay verseny. 

https://www.youtube.com/watch?v=USiucWGJG4c
https://www.youtube.com/watch?v=bGyPF_bVs5E
https://www.youtube.com/watch?v=EnhX_C4AQ7k
https://www.youtube.com/watch?v=mkNXapG63ls
https://www.youtube.com/watch?v=t3mWgu_g0NU
https://www.youtube.com/watch?v=2_SKNIMoRX8
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PLAYIT SHOW – CICAF - Yuriko

 Alig néhány napja, a novemberi budapesti 
PlayIT Show-n egy igen rangos nemzetközi cos-
playverseny válogatója került megrendezésre a 
Cosplay.hu szervezésében, mely egy fantasztikus 
és egyedülálló lehetőség volt a cosplayesek szá-
mára: a nyertes csapat ugyanis Kínába utazik a 
döntőre!

 Na de mi is az a CICAF? A szó a China Inter-
national Cartoon & Animation Festival rövidítése, 
ahol minden évben megrendezésre kerül a China 
Cosplay Super Show, mely egy hatalmas országos 
és nemzetközi cosplayverseny, s ahol a válogatót 
nyert cosplayesek összemérik tudásukat a dön-
tőben. A China Cosplay Super Show az egyetlen 
verseny Kínában, melyre a világ más országaiból is 
érkezhetnek versenyzők, így például Európából és 
Amerikából is.

A játékos részlegek felépítése kb. most is ugyano-
lyan volt mint nyáron, igényesen voltak felépítve. 
Sokan jelentkeztek egymás ellen játszani Over-
watch-ban, voltak jó és vicces pillanatok is. Hiába 
nagy rajongója vagyok és szeretem, de az Over-
watch-nak inkább nézője vagyok, viszont szívem 
szerint beszálltam volna egy pár LoL-os meccsbe. 
Sajnos olyan sokan vártak arra, hogy csak egy 1v1-
et lenyomjanak a haverjukkal, hogy inkább nem 
álltuk végig a sort.
 Ami még új volt, és nagy érdekesség az az, 
hogy idén mutatkozott be először a Magyar Nem-
zeti E-sport Bajnokság, melynek összdíjazása 15 
millió forint volt! Ez mindkét nap ment, az ESL 
weboldalán lehetett benevezni. Mi a League of 
Legends-nél álltunk és néztünk be, jó élmény volt 
élőben is meccset nézni, teljesen más feeling, mint 
Twitch-ről... obviously. A MNEB hivatalos verseny-
játékai egyébként a League of Legends, a Playe-
runknown’s Battlegrounds, a Tom Clancy’s Rain-
bow Six Siege, a Counter-Strike: Global Offensive 
és a Hearthstone: Heroes of Warcraft.

 Miután végignézelődtük magunkat játékok 
kapcsán, elmentünk a cosplay versenyt is megnéz-
ni. Rengeteg ember volt, szerintem a csarnok fele 
azt nézte. A fények mindig pont a cosplayesekhez 
illeszkedtek, hangulatos volt. Rengeteg gyönyörű 
alkotást lehetett látni, a produkciók is jók voltak. 
Nagyon sok tehetséges ember van, bárcsak min-
det jutalmazni lehetne.

A továbbiakban még voltak kisebb galériák szu-
perjó cosplayekről, fényképeket lehetett csinálni 
egy előre beállított gyűrűlámpa előtt, gépfegyver 
kiállítás is volt. Ahogy szerintem minden PlayIT-
en, így a mostanin is lehetett venni nagyon sok 
játékos bigyókat... pólókat, bögrét, kulcstartót és 
mindent, amit el lehet képzelni. Amit én mindig 
hiányolok, azok a LoL-os termékek, bár lehet, csak 
én nem találtam meg őket és hamar elkapkodták. 
A PlayIT plus-ban játszhattunk mindenféle játé-
kokkal, mint pl. horror VR játékok, retro társasjá-
tékok, konzolok stb.
 A VIP jegyesek találkozhattak meghívott 
hírességekkel: Devron Murray-jel, aki Seamus 
Finnigant játszotta a Harry Potterben és Vladimir 
Furdikkal, aki pedig nem mást, mint az Éjkirályt 
játszotta a Trónok Harcában.  Hazai videósokkal is 
lehetett találkozni, képeket készíteni velük és au-
togramot kérni. A PubG is jelen volt. Számítógép 
hardvereket is lehetett vásárolni, játékokat stb., 
szóval minden volt, ami egy gamer-t érdekelné és 
lekötné. A kajáldák tömege ismét jelen volt, nagy 
többségüket most bentre tették, hisz elég hideg 
volt kint, de azért kint is volt 1-2, azok számára, 
akik a csarnokok között mászkáltak. 

 Összességében	egy	jó	hangulatú	gamer	ese-
mény	volt,	mindig	van	valami	új,	amit	a	PlayIT	el-
hoz	számunkra,	mindig	van	miért	menni,	még	ak-
kor	is,	ha	csak	normál	jegyet	veszünk.	Egy	hétvégi	
kikapcsolódásnak	tökéletes	a	haverokkal.	A	sok	já-
ték	után	zárásképp	pedig	a	WellHello	következett.

„Nagyon	sok	tehetséges	ember	
van,	bárcsak	mindet	jutalmazni	

lehetne.”
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A fotók: 
Burszán Réka (Nari)

ShiroNeko 
Szaniszló István (Szanifoto) 

 A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhettek, 
az előzsűrizés után pedig csapatonként 5 perc állt 
rendelkezésükre, hogy egy színpadi fellépés kere-
tein belül megmutassák tudásukat. A zsűri mind a 
ruhákat, mind a színpadi előadásokat is értékelte, 
így a versenyzőknek minden téren meg kellett áll-
ni a helyüket.
 A válogatón végül 9 csapat vett részt, ami 
egy nagyon szép részvételi arány (sőt, tulajdon-
képpen a 18 fő rekordnak számít a hazai nemzet-
közi válogatók tekintetében).
 A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, min-
den csapat más-más téren volt erős, vagy akadtak 
esetleg hiányosságai. Akadtak csapatok, akiket a 
végén csak hajszál választott el egymástól.
 A versenyt végül Yunina és Mantis nyer-
te (mint Mary Poppins és Bert), ők képviselhetik 
majd Magyarországot a 2019-es CICAF döntőn.
 Őket szorosan követte a „Princess?!” csapat 
(Hikaru-chan és Princess Thougcookie, mint Moa-
na és Anna), illetve a „Warbringers” (Zolen Cos-
play és Safira Lanox, mint Lich King és Sylvanas 
Windrunner).

 A döntőbe jutott csapat nyereménye az 
utazás a döntőbe, Kínába, mely egyébként igen 
jelentős értéket képvisel. De nem csak a pénzbeli 
értékről kell itt beszélni, hanem az élményekről is. 
Kína minden tekintetben egy teljesen más világ, 
más kultúra, más, mint amit mi, európai emberek 
megszoktunk. Egy olyan ország, ahová egyéb-
ként nagyon keveseknek adatik meg a lehetőség, 

hogy valaha eljussanak. Mivel hatalmas távolság-
ról beszélünk, így a hazai rendezvény kísérőként 
egy szervezőt küld a cosplayesekkel, így nem kell 
aggódniuk az út miatt. A kínai házigazdák bizto-
sítanak egész napos városnéző programot, de ha 
az adott csapat hazai kísérője rutinos, akkor a há-
zigazdák segítsége nélkül is el tudja még vinni né-
hány helyre a kis csapatát.

	 Reméljük,	 hogy	 ez	 a	 verseny	 még	 sokáig	
megrendezésre	kerül	majd,	biztosítva	a	hazai	cos-
playeseknek	ezt	a	fantasztikus	lehetőséget. „A	China	Cosplay	Super	Show	az	

egyetlen	verseny	Kínában,	melyre
a	világ	más	országaiból	is
érkezhetnek	versenyzők...”


