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// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, főszerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit 
szeretünk, miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában. En-
nek érdekében minden számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk!

Mit csinálsz a magazin berkein belül?

NewPlayer: Catrin és Hirotaka le fogja ordítani a fejem, de 
akkor is: én a hivatásos semmittevő vagyok. :) Kicsit komo-
lyabban: cikkeket írok néhanapján, interjút készítek, és a 
háttérben irányítom és szervezem a dolgokat. Emailekre 
válaszolok, esetleg telefonálgatok. De én lennék a felelős 
a weboldal működéséért is (és fejlesztéséért is, amit most 
csak nagyon halkan mondtam), valamint a facebookos aktivi-
tásunkat is én próbálom egyengetni, kisebb-nagyobb sikerrel. 
Én sokkolom a többieket a különböző ötleteimmel, amikre ők 
csak annyit tudnak mondani, hogy: hát persze, majd ha fagy! 
Hirotakát szoktam még sokkolni a dizájnbeli járatlanságom-
mal. Ja és a legfontosabb: a legvégén én mondom a magazinra 
az áment, töltöm fel és osztom meg egy rakat helyen.
Így átgondolva, lehet hogy egyszerűbb lett volna azt mondani, 
hogy: mindenből egy kicsit.

Catrin: Áá, nem ordítalak le NP, mert szerencsére saját magad-
nak is ellentmondtál. :D Bár a “hát persze, majd ha fagy!” 
dologgal már vitatkoznék. Na de, mit csinálok. Megtervezem 
és összeírom a következő szám tartalmát, vezetem annak 
változásait, naplózom a magazinnal és AniPalace-szal kapcso-
latos főbb dolgokat, eseményeket, néha én is válaszolgatok 
levelekre és pár cikkíróval tartom a kapcsolatot, ritkán cikket is 
írok. Legelőször lektor voltam, ez megmaradt, de most inkább 
úgy mondanám, hogy igyekszem nem elrontani, amit Strayer8 
nagyon szépen összehoz. :) Szóval dizájnolás előtt véglege-
sítem a cikkek formáját, a megbeszéléseken Hirotakával és 
NewPlayerrel ötletelünk, Hirót néha én is zaklatom a dizi el-
rendezéssel. Ha pedig kész a magazin, még csinálunk egy nagy 
ellenőrzést/átnézést mielőtt NP teljesen leokézza. Szóval, ha 
valami hiba maradna, megvannak a főbűnösök. Persze igyek-
szünk mindig segíteni a másik munkáját és sok dolgot együtt, 
megosztva, felváltva végzünk. Pl. magazin hírezésében mind 
részt veszünk valahogy stb.

Strayer8: Azt hiszem, én teszem a legkevesebbet, de azt 
általában sikerül időre teljesítenem. Leginkább a maga-
zinba kerülő cikkeket lektorálom helyesírásilag, nyelvtanilag, 
nyelvhelyességileg, amit később Catrin jóváhagy. Erre a típusú 
feladatra mondják, hogy akkor végzik jól, ha senkinek nem 
tűnik fel. Egy ideje az oldalra is írok híreket, és a magazinba 
is írtam ismertetőket. De aggodalomra semmi ok, csak akkor 
írok, ha találok olyan témát, amiből összejön egy cikkrevaló, 
nem írok csak azért, hogy szerepeljen a magazinban. :D

Hirotaka: Hír- és cikkíróként kezdtem pályafutásom. Cikkeket 
persze mind a mai napig írok, főleg conokról, és a hírekbe is 
belekontárkodom. Legfőbb feladatom az elkészült cikkek 
formába öntése. Tehát én felelek a magazin megjelenéséért, 
kinézetéért; képek szerkesztése, elhelyezése és a szöveg 
beillesztése, amit konkrétan csinálok, hogy a lehető legíz-
lésesebb formában tudjátok élvezni a cikkek olvasását. A 
fentiekből kiderült már, hogy engem mind Catrin, mind NP 
folyton zaklat. Nincs egy nyugodt percem. De hát ők okézzák 
le a dolgot, így inkább nem panaszkodom. 

Körkérdés a szerkesztőkhöz
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Ettél már japán ételt?

NewPlayer: A rizs annak számít, vagy az már ilyen általános étel? Egyéb-
ként az egyik kedvenc ételem, nagyon változatosan szeretem elkészíteni. 
Mikor mihez van kedvem. Rizsen kívül is próbálkoztam már japán ételek 
készítésével, amik elég vegyesre sikeredtek, úgyhogy maradjunk annyiban, 
hogy gyakorlom. De Katsudont szerintem már egészen jót tudok készíteni.
Ha valakinek van valami jó ötlete/receptje, akkor szívesen fogadom, ha 
nagyon nehéz majd megcsináltatom húgommal! Csak hal és egyéb tengeri 
herkentyű ne kelljen hozzá, mert azok nem igazán tartoznak a kedvenceim 
közé...

Catrin: Igen, néha conokon vettem ezt-azt, de pár alkalommal szusi étter-
mekbe is mentünk családdal vagy barátokkal. A zöldséges dolgokat annyira 
nem, de a rizs, hal, másféle hús vagy édesség ételeiket az eddigi tapaszta-
latok alapján szeretem.

Strayer8: Nem, a japán ételek kimaradtak az életemből. Ha nagyon akar-
om, akkor a gombóccá mancsosodott rizsre rámondhatnám, hogy ettem 
már magyar onigirit, de attól tartok, hogy az nem az igazi. :) A tengeri 
herkentyűk pedig NewPlayerhez hasonlóan nem az én világom... Legalább-
is az eredetiek, nem a gumiállagú, műanyagízű mirelitekre gondoltam.

Hirotaka: Mindenki mondta már a rizst, szóval én nem mondom, sze-
rintem már mindenki evett. Ezenkívül pedig egyszer ettem mirelit szusit, 
pocsék volt. Aztán anno conon vettünk többen közösen ilyen kajapakkot. 
Azzal vegyes érzéseim vannak, volt ami jó volt benne, volt ami nem.

Jársz anime vetítésekre?

NewPlayer: Amíg Pécsen éltem, addig el akartam menni, csak valahogy 
sosem jött össze. Mindig vagy túl későn tudtam meg, vagy már volt valami 
program addigra betervezve, így sosem jött össze. Azóta pedig nemigen keres-
géltem, meg nemigen akartam eljutni. Ha animézek, akkor azt egyedül szoktam 
tenni. Szökőévben egyszer leülök haverommal, de mással nem igazán. Az a baj, 
hogy mostanában még találkozóra sem tudtam eljutni, nemhogy vetítésen tör-
jem a fejem.

Catrin: Ingyenes összejövősre? Eltésre akartam régen, de végül kimaradt, 
szóval nem járok. A klubunkon belül szoktunk tartani, vagy barátainkkal össze-
jönni, a máshol meghirdetett nem vonz. Persze, ha moziban van valami érde-
kes, arra igyekszünk elmenni. Mostanában az Anilogue lesz, arra mindenképp 
megyünk.

Strayer8: Nem járok vetítésekre. Azt hiszem, az egyetemen tartottak egyszer, 
de nem volt jó az időpont. Viszont egyszer ajánlottam egy egyetemi barátom-
nak egy előadással egybekötött anime vetítést, amiért cserébe nekem is kért 
autogrammot az X rendezőjétől, Rintarótól.

Hirotaka: Mostanában nem, régen voltam eltésen párszor. Anno több hivata-
los vetítés, premier volt, azokra eljártam, de már az sincs. Jelenleg, főként az 
Anilogue-on veszek részt mindig, és a Titanic filmfesztiválon is voltam már. Saj-
nos idén ott nem volt olyan film, ami érdekelt volna.

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb három 
kérdésre adunk majd választ, aminek köszönhetően kicsit közelebb kerülünk 
hozzátok, kedves olvasók.
Hogy ez minél jobban sikerülhessen ezért szeretnénk megkérni titeket, hogy 
írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a főszerkesztőkkel 
kapcsolatban, de akár a magazinnal kapcsolatban is szívesen válaszolunk. A kér-
dés természetesen a kérdező nevével együtt lesz feltüntetve a magazinban. 
Úgyhogy támadjatok le minket mindenféle kérdéssel, amire az udvari etikett 
szabályai szerint válaszolni lehet.
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