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Folytatás a következő oldalon!

Sziasztok kedves olvasók! A csapat neve a jelenleg egyetlen futó 
projektünkből, a Narutóból ered. Konohagakure, azaz Avarrejtek falva. Innen 
ered a nevünk.

Weboldal:

www.konohagakure.
hu

Profil:

Naruto anime+manga

A csapat 2012.02.15.-én indult útjára, két lelkes taggal, akik a mai napig 
vezetik a csapatot. Ez a két tag: Akashini és én (Prox). Immáron több mint 1 
éve szolgáljuk ki látogatótáborunkat!

//  AniMagazin
Konohagakure

Újabb interjú rovatunk első alanya egy kizárólag a Naruto világára speciali-
zálódott csapat. Szokásos kérdéseinket Prox válaszolta meg tőlük.

Csak a Naruto/Naruto Shippuuden/Naruto mangával foglalkozunk. Eze-
ket is több irányból közelítjük meg: a visszamenőleges epizódok, fejezetek és 
az újak. Természetesen dolgozunk a mozifilmeken, OVA-kon is, ahogy több 
Narutóhoz kapcsolódó one shot mangával.

Sziasztok! Rögtön megkérdezzük tőletek is a legegyértelműbb kérdésün-
ket: Honnan/Miből jött a csapat neve?

Mikor alakult meg a csapatotok? Kik voltak az alapító tagok?

Ez remek. Jelenleg hányan vagytok? Maradt a létszám vagy bővültetek?

A csapatunknak jelenleg 10 aktívan dolgozó tagja van, bár ez a szám 
nagyon gyakran változik sajnos.

Akkor, ha jól gondoljuk a ti csapatotoknál sem megfelelő a létszám...

Sajnos, nem megfelelő, próbálunk minél több irányból feltörni, de ehhez 
sokkal több tagra lenne szükségünk. Persze minden kötelező posztra van al-
kalmas ember, de sajnos emberhiány miatt nem tudunk új, ötletes dolgokba 
belekezdeni.

Reméljük hamar bővültök. Milyen projekteken dolgoztok most? És eddig 
mennyit készítettetek el?

Tehát teljes egészében a Naruto a fő profilotok? Később belekezdtek más 
projektekbe?

Mint ahogy fentebb is említettem, csak ez az egy anime a fő profilunk. 
Még. Egyelőre csak a Narutóval foglalkozunk, de a későbbiekben több 
anime/manga is szerepel a listánkon. De ahogy említettük, ehhez több em-
berre lenne szükségünk! Addig is a visszamenőlegeseket és az új epizódokat 
is fordítjuk, gőzerővel!

Befolyásolt azért a projekt választásnál, hogy a közönség mit szeretne?

Egyirányúak vagyunk. Mivel csak egy animével foglalkozunk, ami azt 
hiszem, a világ egyik legismertebb, és leghíresebb animéje. Az elején dőlt 
el minden, hogy befolyásol-e a közönség véleménye. Mivel volt érdeklődés, 
nem hagytuk abba, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy mást is tudtunk 
nyújtani, mint a konkurens csapatok.

Jöjjön még pár munkával kapcsolatos kérdés.
Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik egy-egy fordításon?

A munkánk gyors és dinamikus a jó minőség érdekében. Megesik, hogy 
egy fordítás 4-5 ember munkáját is igényli, de olyan fordítás nincs, amihez 
ne kellene legalább 2 ember.

http://anipalace.hu
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Igen, szerencsére szoktunk. Nem sokat, de kapunk! Általában meg-
köszönik, elmondják a véleményüket, néha istenítenek minket, olykor pedig 
kapjuk az áldást, hogy valami hibát vétettünk, bár ez nem gyakori, mivel na-
gyon figyelünk a minőségre. Valamint vannak azok a visszajelzések is, ame-
lyek se jót, se rosszat nem közvetítenek felénk.

Erre sajnos csak egy szavas választ tudok írni: Naruto!

Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?

Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi volt a kedvenc projektetek?

Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?

Egyelőre nem tervezünk új projekteket, mivel még a jelenlegivel sem 
értük utol magunkat. Nem tervezzük a befejezést semmiképpen sem, tehát 
az oldalra még jó sokáig számíthatnak a látogatók. A csapatban folyamatosan 
bővül vagy csökken a létszám, de reméljük, hogy hamarosan elérünk egy 
olyan réteget, amely hosszútávon marad, és több alapember növi ki magát 
nálunk.

Sok sikert hozzá! Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

Nem. A csapat 99%-a nem vesz részt animeconos rendezvényeken, 
viszont a csapat zöme tervezi a közös nyári nyaralást. :)

Jól hangzik. :) Van-e olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok egy interjút az 
elkövetkezendő időben?

Naruto-kun.hu. :)

Köszönjük az interjút. Üzennétek valamit zárásként az olvasóknak?

Mi köszönjük a lehetőséget és a kérdéseket.
A látogatóknak pedig: Bátran nézzetek be hozzánk, nem fogjátok megbánni. 
Ha bármi ötletetek támad, jelezzétek bátran, ha valaki csatlakozni szeretne a 
csapatunkhoz, a weboldalon megtalálja a részleteket, feltételeket.

Mi is még egyszer köszönjük az interjút! Reméljük az olvasók is annyira élvezték ezt 
az interjút, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok, akkor küldjétek el 
az elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@anipalace.hu email címre. Ezen felül 
ha van olyan kérdés, amit mi nem tettünk fel, de titeket érdekelne, mit válaszolnak rá 
a csapatok, akkor azt küldjétek meg nekünk emailben és betesszük az interjú kérdések 
közé. 

http://anipalace.hu

