
Idén 15 éves az AnimeWeb oldala, 
mely a legrégebb óta működő hazai ani-
més portál. Ennek kapcsán készítettünk 
egy interjút az oldal alapítójával GG-vel és 
másik adminjával Aqualunával. Fogadjátok 
szeretettel!

Sziasztok! Először is gratulálunk!
Milyen érzés, hogy már 15 éves az 

oldalatok, hogy ez a legrégebbi, 
jelenleg is működő magyar animés 

oldal? Gondoltátok volna, hogy ennyi 
ideig működtetitek?

GG:
Köszönjük! Mikor az egész ötlet felme-

rült, mindig csak a következő kis lépés és 
cél volt a fontos. Azt már az elején érez-
tem, hogy végre megtaláltam azt a hobbit, 
amit tartósan szeretnék csinálni és ami 
megfelelő számomra. De akkor még nem 
gondolkodtam ennyire hosszú távon. Az 
ember amíg fiatal, nem gondolkodik any-
nyit előre és nem rágódik annyit a múlton 
sem, nem teszi fel a „mi lett volna ha” és a 
„mi lesz ha” kérdést, így nem fél belevágni 
emiatt semmi újba. Nem tart tőle és nem is 
törik össze a kudarcok. Később persze mo-

solyogtam, vagy mérgelődtem sok baklö-
vésen az oldallal kapcsolatban is, de utólag 
könnyű okosnak lenni. Ezért picit bosszant 
is, mikor a fiatalok ugyanazt a hibát akarják 
elkövetni. Sajnos viszont magamon is ész-
reveszem, hogy a szerzett tapasztalatok 
miatt sokkal óvatosabban vágok bele új 
dolgokba, ilyen szempontból visszahúzó-
dóbbá váltam. Ellenben talán így jobbak 
az esélyek befejezni egy-egy adott dolgot.

Aqualuna: 
Igazából én csak kb. félúton kerültem 

ide. 2007-ben lett netem, jól emlékszem, 
hogy egy Full Moon wo Sagashite zenét 
keresve akadtam rá az oldalra, ami azonnal 
megfogott a barátságos légkörével, szem-
nyugtató lila dizájnjával. Akkor még sta-
tikus html oldal volt. Eleinte csak felhasz-
nálóként látogattam, majd készítettem 
pár ismertetőt, és mikor pár hónap múlva 
átváltott php alapúra, szerkesztői státuszt 
kaptam. Őszintén szólva, fogalmam sem 
volt akkor arról, hogy ez egy mennyire régi 
oldal és még működött több kortársa is, 
mint például az azóta már bezárt Manga-
zin. Úgy öt éve esett le, hogy azért nem 
semmi, hogy ilyen régóta fennálló oldalon 
működöm. :) Őszintén szólva nagyon örü-

lök neki és büszke vagyok rá, annál is in-
kább, mert nekünk is volt egy-két válságos 
időszakunk, amikor majdnem bezártunk, 
illetve pár körülmény szinte ellehetetle-
nítette a normális működést. Voltak hul-
lámvölgyeink, de kitartottunk, és megérte.

Miért indítottátok el az oldalt, mi 
adta az ötletet?

GG: 
Anno azt sem tudtam mi az az anime, 

annak ellenére, hogy már sokat láttam. 
Aztán már éppen kezdtem „felnőni” és 
„leszokni” az animációs filmekről, amikor 
megnéztem egy Sailor Moon epizódot egy 
német csatornán. Attól kezdve lettem fan. 
Később magyar magazinként is megjelent 
és akkortájt lett iskolában olyan lehetősé-
gem, hogy többet netezzek. És akkor jött 
is a saját honlap ötlete. Így készült az Ani-
meWeb őse, ami rövid ideig csak a Sailor 
Moonnal foglalkozott. 
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„Mikor az egész ötlet 
felmerült, mindig csak a 

következő kis lépés és cél 
volt a fontos.”
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Aztán az említett magazinnal és a 
már működő SM weboldallal szerzett új 
ismerőseim révén terjedt ki a figyelmem 
az egyéb animék világára, és így indult el 
weblapunk pályafutása már a mostani el-
nevezéssel. Közben pedig az anime.lap.hu 
oldalé is, amit szintén én szerkesztettem 
anno. Mivel látszott, hogy az emberek nem 
nagyon vannak tisztában az anime műfajjal 
- jó esetben csak fogalmuk nem volt róla 
mi az, rossz esetben pl. a hentaijal vagy 
valami nagyon erőszakossal azonosították, 
így a fő irányelvünk kezdetben az ismeret-
terjesztés és a fanok felkutatása volt.

Mi az AnimeWeb fő profilja? Hányan 
szerkesztitek?

GG: 
Ma is az ismeretterjesztés az egyik fő 

cél, de ez nem csak az animékre terjed ki, 
hanem a japán kultúrkörrel kapcsolatos 
dolgokra is. Kezdetben arra gondoltam, 
hogy az emberek többsége mára már na-
gyon jól tud majd idegen nyelveket, így 
nem lesz nagy igény magyar fordításra. 
De kiderült, ez mind a mai napig nem igaz. 
Pont hogy nagyon is van rá igény, ezért a 
korábbiakhoz hozzájött saját kedvenceink 
fordítása anime-manga vonalon egyaránt.

Aqualuna: 
Eredetileg egy főleg „terjesszük az 

animés kultúrát” jellegű oldalnak indult. 
Kezdetben egy Sailor Moonos oldalként, 
majd hamar felfejlődött általános animés 
oldalként, amikor én idekerültem, főleg is-
mertetők és angol nyelvű anime letöltések 
domináltak rajta. De általában véve egy 
kicsit ebből, egy kicsit abból alapon elég 
sok mindenből volt fent az akkori tárhely 
lehetőségekhez mérten. Én úgy nevezem 
ezt, hogy az AnimeWeb olyan, mint amikor 
valaki talál egy régi kincsesládát és beletúr, 
mindenféle dolgok elő fognak kerülni. 
Lesznek kevésbé érdekesek, igazi régi-
ségek, és olyanok is, amiktől felcsillan az 
ember szeme, mint amikor kincsre bukkan. 
:) Régebben az oldal szlogenje „AnimeWeb 
– Minden ami anime” volt, ami elég híven 
tükrözi, hogy a fő profil az animékhez kö-
tődött, bár Japánnal kapcsolatos írások 
és pár manga is volt fent. Akkoriban két 
admin volt összesen, a GG melletti másik 
admin 2009-ben elhagyta az oldalt, én 
gyakorlatilag az ő helyére kerültem, és a 
javaslatomra mindjárt három főre is bő-
vült a „kemény mag” Keikóval, aki azóta 
már nem aktív tag, viszont teljesült a régi 
vágya, és nemrég fél évet kint tölthetett 
Japánban. :) A szerkesztők száma nagyon 
változó volt az évek során, volt, hogy alig 
maréknyian voltunk, jelenleg kb. egy tu-
catan vagyunk. Ez számnak jól hangzik, a 
valóságban nem mindegyikünk túl aktív. 

A fansub irányvonal hosszú ideig csak alig 
ketyegett nálunk, az utóbbi egy-két évben 
kezdtünk nagyobb hangsúlyt fektetni erre, 
párhuzamosan a manga részlegünk felfut-
tatásával.

Mi okozta a legtöbb gondot az oldal 
fenntartásában?

GG: 
Mondhatni folyamatosan más gondokkal 
küzdöttünk. Eleinte, hogy nem volt saját 
netem, és floppyn kellett bevinni a suli-
ba az anyagokat. Később nem volt csak 
ingyenes tárhelyünk, ahol gyakran még 
le is törölték a felszenvedett anyagokat. 
Domain címünkre is pályáztak többen egy 
időben. Aztán html alapú volt az oldal, 
így mindent kézzel kellett módosítgatni, 
felvenni. Aztán php oldallá lettünk, de itt 
rengeteg kezdeti nyűgöt kellett kiállni, 
mire kialakult egy elfogadható rendszer. 
Közben az akkori, már magán tárhelyünk 
szolgáltatója küzdött rendszerhibákkal, 
így sokszor hibaüzeneteket láthattak a né-
zőink tartalom helyett. Voltak személyes 
jellegű problémák is, amik az oldalon lévő 
ismerőseimre és az akkori szerkesztőkre 
is kihatottak. Aztán az új szolgáltatókra 
kellett beállítanunk a rendszert. Aztán új 
adminok is színre léptek, nekik is szokni 
kellett az AW elég sajátos architektúráját. 
Végül „már csak” valahogy a hűséges fel-
használók hiányoztak. 
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Felméréseket készítettünk, megkér-
deztük, miben látják az oldal gyengéit. So-
kan jöttek a fórum hiányával. Így egy évet 
a kommunikációra áldoztunk. Volt már 
chat, fórum, üzenőfal, minden hasonló, 
de az emberek alig használták. Közben be-
robbant a Facebook és társai, és alaposan 
megváltoztatta a felhasználók netezési és 
főleg kommunikációs szokásait. Ma pl. egy 
Facebook oldalunkon közzétett frissítés 
10x annyi emberhez eljut adott idő alatt, 
mint egy levelezőlistás értesítés, vagy 
bármilyen más forma esetén. Ráadásul 
néhány meglehetősen nagyra nőtt weblap 
komfortosnak vélt zónáján kívül nem szí-
vesen mennek sehova az anime kedvelők. 
Nem is tudják, hogy azon kívül is lehet élet. 
Az információcsere is felgyorsult, ezáltal 
mindent azonnal szeretnének. Valahogy 
elveszett az információ értéke. Régen, ha 
csak egy sima egyszerű versike kikerült, 
egy vagon személyes levelet kaptam. Ma 
viszont már a külföldi oldalon is csak azt 
látni, hogy az emberek szapulva, toporzé-
kolva szitkozódnak, hogy a japán premier 
után két órával még senki nem hozta ki 
kedvencüket angol felirattal. „Rettentően 

lassúak vagytok!” Pedig, ha valaki foglalko-
zott fansubbal az tudja, hogy egy feliratot 
felrakni általában nem egy pillanat műve 
és nem igazán egy emberes feladat. Van, 
hogy egy egész csapat összehangolt mun-
kája kell hozzá. És itt van a másik mai nagy 
probléma. Borzasztó nehéz egy jó csapa-
tot tartósan összeverbuválni egy konkrét 
feladatra. Az emberek valahogy kevésbé 
kitartóak és alaposak, mint régen, na meg 
persze kevesebb is a szabadidejük, hiszen 
pl. sok mindennel képben kell maradniuk, 

amire pont a Facebook és társai szolgál-
tatják a lehetőséget. Tehát éppen emiatt 
nem marad idő másra. És a szerkesztőink is 
mókuskerékben érezhetik magukat ezért, 
amit állandóan gyorsabban kell tekerni, 
hogy talpon maradhassunk. És mivel „ez 
csak egy hobbi” vagy besokallunk, vagy 
behúzzuk a féket időről-időre és nem 
törődünk azzal, hogy mit vár el tőlünk a 
nagyvilág. De mégis valahogy azt gondo-
lom, ezért van még oldal, más menőbbnek 
indult oldallal ellentétben. Lehet nem a 

legszebb, legjobb, de akinek szeme van, az 
megláthatja és megértheti az értékeinket.

Aqualuna: 
Ha erre röviden akarnék válaszolni, 

akkor azt mondanám: a motiváció csök-
kenése. Sajnos már hosszú évek óta igen 
gyér a kommunikáció a felhasználóinkkal, 
kevés a visszajelzés, márpedig egy egy-
szerű „Köszönöm, ez tetszett” szárnyakat 
tudna adni. Olyan gondokkal is folyama-
tosan küzdöttünk illetve küzdünk, hogy 
jelentkezik valaki szerkesztőnek, elkez-
dünk foglalkozni vele, csinálni valamit, 
aztán valahol út közben lelép. Ezért is van 
olyan sok befejezetlen régi projekt. Ma 
már nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
az új embereket lehetőleg befejezésre 
váró projektekbe helyezzük, ott kell bi-
zonyítaniuk, új projektbe csak már bevált 
emberekkel kezdünk. A fentieken kívül 
két nagyobb válsága volt az oldalnak, az 
egyik 2009-ben, amikor az előttem itt lévő 
admin váratlanul kilépett, illetve amikor 
2010-2011 táján folyton gondok voltak a 
szerver oldalról, és az oldal gyakorlatilag 
fél évig „hol volt, hol nem volt” elérhető. 

Riport 29

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

„Lehet nem a legszebb, 
legjobb, de akinek szeme 

van, az megláthatja és 
megértheti az értékein-

ket.”

„...gyér a kommunikáció a 
felhasználóinkkal, kevés a visz-
szajelzés, márpedig egy egy-

szerű „Köszönöm, ez tetszett” 
szárnyakat tudna adni.”

„egy feliratot felrakni általában nem egy pillanat műve és 
nem igazán egy emberes feladat. Van, hogy egy egész csapat 

összehangolt munkája kell hozzá.”
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Az Internet Server Error eme horribilis 
világából aztán úgy léptünk meg, hogy új 
szolgáltatóhoz költöztünk, ami igaz hogy 
többe került, viszont legalább megbízható 
azóta is.

Melyik a kedvenc területetek? 
Manga, anime, egyéb?

GG: 
Részemről inkább a régi vágású törté-

neteket kedvelem, mindegy, hogy anime 
vagy manga. Lényeg, hogy szép (lehetőleg 
minél kevésbé látsszon komputeranimált-
nak) rajza legyen, és elgondolkodtató, 
nem hétköznapi története, kis romantiká-
val és humorral fűszerezve. De amúgy le-
het tőlem sci-fi, mecha, krimi, stb.

Aqualuna: 
Személy szerint nekem az animék, 

azon belül is a régi animék és általában a 
shoujók. A mangákkal jó ideig nem volt 
szorosabb kapcsolatom, ez csak 2-3 éve 
változott meg. Az oldalon belül fordítani 
szeretek és ismertetőket, cikkeket készíte-
ni, utóbbiakra sajnos már kevesebb időm 
van. De a Japánnal összefüggő dolgokat, 
érdekességeket is szeretem, elsősorban 
a folklórral és a hagyományokkal kapcso-
latosakat.

Melyik volt a legsikeresebb projek-
tetek?

GG: 
A régi animék fordítása közül talán a 

Kamikaze Kaitou Jeanne-t emelném ki, az 
újabbak közül az Omoide no Marnie-t és jö-
vőbeliben az Akagami no Shirayuki-himét.
Mangában a Neon Genesis Evangeliont és 
a Shingeki no Kyojint.

De büszke vagyok mind a körülbelül 700 
anime ismertetőnkre és vagy 100 japánnal 
kapcsolatos ismeretterjesztőnkre és min-
denre, amit valaha bárki közzétett nálunk.

Aqualuna: 
Vitán felül a Shingeki 

no Kyojin (Attack on Titan) 
manga, amely még most is 
futó projektünk. Animék kö-
zül a Saiunkoku Monogatari, 
ami azért is érdekes, mert ez 
még szintén befejezetlen, 
illetve most legújabban az 
Omoide no Marnie és az Aka-
gami no Shirayuki-hime.

Melyik projektre/ötletre, fejlesztés-
re vagytok a legbüszkébbek?

GG: 
Magam részéről itt magát az oldal 

programozását emelném ki. 
Ami háááát, talán nem a leg-
kifinomultabb, de egy tény: 
itt szinte minden kézzel írt 
programkód. Saját, vagy két 
admintársam Csordi és Shira-
tori kun hathatós segítségé-
vel készült. Nem mellesleg 
a php változat kialakítása a 
diplomamunkám volt. Bár van 
sok nyűgje az egyedi kódnak 
a mai divatos integrált rend-
szerekkel szemben, de ettől 
is kicsit egyedibbé lehetünk.

Aqualuna: 
Nehéz választani, mert sok ilyen van. 

Projektből én 
személy szerint a Sanzoku no Musume 
Ronjára, amely az első hosszabb általam 
fordított befejezett sorozat. Egyben ez 
az első GG-vel közös ilyen hosszabb pro-
jektünk. A szívemhez nagyon közel álló 
projekt ez, mert az anime alapjául szolgáló 
ifjúsági regény régi kedvencem, és ez volt 
az első olyan projekt is, amelyet hétről 
hétre követve a kijöttét, a kódolást leszá-
mítva teljesen egyedül csináltam (fordítás, 
stilizálás, utóidőzítés, minden). Rájöttem, 
hogy ez fekszik nekem igazán, nem szere-
tek második, harmadik emberekre várni, 
mire végre ki tudok tenni egy epizódot.

Ötletben pedig nekem a húsvéti nyu-
szifogós játékunk jött be legjobban. :) 
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„Csak a Duracell nyuszis 
szlogent idézhetem: „Még 

mindig működik”. :)”

2003-2005
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Mit éreztek a legnagyobb sikernek 
az oldallal kapcsolatban?

GG: 
Csak a Duracell nyuszis szlogent idéz-

hetem: „Még mindig működik”. :)

Aqualuna: 
Hogy még mindig működünk, termé-

szetesen, és túl tudtunk élni sok viszon-
tagságot, és mindig meg tudtunk újulni 
erőben. Elárulom, hogy van egy belső fó-
rumunk csak a szerkesztői csapatnak, ahol 
meg szoktuk örökíteni azokat a sikereket, 
pozitív visszajelzéseket, amelyek a nehéz 
időben visszaolvasva aztán újra tudnak 
motiválni minket.

Szerintetek, hogy változott a látoga-
tói közönség az évek alatt?

GG: 
Mint korábban említettem, minden 

információáramlás felgyorsult, ezért an-
nak értéke kisebb lett. Ma már azt kell 
mondani, hogy a mobiltelefonnal többet 
interneteznek az emberek, mint egy ha-
gyományos PC-vel, vagy laptoppal. Így 
mindenhez gyorsabban hozzájutnak, 
ezért megszokták, el is várják, hogy azon-
nal megkapják, amire vágynak. Persze a 
mammut cégek sok-sok embert alkalmaz-
hatnak ennek az igénynek a kielégítésére. 
Mi, a hozzájuk képest jelentéktelen olda-

lak pedig élet-halál 
harcot kell, hogy 
vívjunk a nézőkért, 
akiknek elvileg ké-
szülne a munkánk. 
Persze csinálhatjuk 
a magunk szórako-
zására is, de azért 
ez picit önámítás, 
hiszen én is azt 
vallom, hogy meg-
osztani egy dolgot, 
egy élményt valaki 
mással az igazi do-

                           log, csak ma-

gunknak meg-
tartani nincs 
sok értelme. 
Tehát ennek 
m e g f e l e l ő e n 
a látogatók le-
het, hogy néha 
többen vannak 
s z á m s z a k i l a g 
mint régen, de 
s z á z a d a n n y i 
visszacsatolást 
nem kapunk 
tőlük sajnos. 
Pont emiatt, 
mert nem érnek rá kommunikálni, csak ép-
pen gyorsan megszerzik, amire szükségük 
van és továbbállnak.

Aqualuna: 
Sokkal kevésbé interaktívak, nem kom-

munikálnak annyit velünk, jóval kevesebb 
a direkt visszajelzés. Tipikus példa erre, 
hogy három hónap után érkezett visz-
szajelzés egy hibás videóról, vagy hogy a 
fórumunkat szinte alig használják, pedig 
annak idején a felhasználók egybehang-
zó kérésére csináltunk újra fórumot. De 
a facebook oldalunkon is alig van hozzá-
szólás. Azt hiszem, a mai fiatalabb animés 
tábor ízlése is talán kicsit más, mint amit 
mi kiszolgálunk általában, inkább az ak-
ciódúsabb, vadabb vonulatokat kedvelik 
és a modern, új animéket. No és persze 
a legtöbben a magyar dolgokra vannak 

beállítva. GG-től sokat hallottam, hogy an-
nak idején azért is nem volt megnyomva a 
fansub részlegünk, mert ő azt hitte, pár-tíz 
év múltán már az emberek többsége bír-
ni fogja az angolt, és felesleges lesz. Hát 
utóbbiban elég nagyot tévedett.

Van olyan terület, amivel kapcsolat-
ban szeretnétek több visszajelzést 

kapni?

GG: 
Az előbb hosszan válaszoltam, erre 

csak azt tudom mondani röviden, hogy 
igen, bármelyiken szeretnénk, mert ez 
fontos nekünk.
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„...megosztani egy dolgot, 
egy élményt valaki mással az 

igazi dolog...”

2007-01-Utolsó html változat

2007-02-Első php változat-2008



Aqualuna: 
Természetesen. Úgy kábé mindennel? :) 
Komolyra fordítva, engem az érdekelne 
legjobban, mennyire vannak megelégedve 
az aktuális munkáink minőségével, illetve, 
hogy mit szeretnének többet látni az olda-
lunkon. Régi hagyományként teszünk föl 
angol feliratos animéket is, hogy kihasz-
náljuk a tárhelyünket, amelyet úgy két éve 
bővíteni tudtunk, és várnánk a kéréseket il-
letve a szavazatokat, de csak nagyon kevés 
érkezik. Van egy kívánságlistánk is, ahol le-
het kérni fordítást, igaz limittel, mivel csak 
rövid animéket vagy mangákat tudunk így 
bevállalni, hinnétek, hogy itt sem igen ka-
punk kéréseket?

Mik az aktuális tervek?

GG: 
Mivel úgy néz ki, korábban akárhogy is 

update-eltük az oldalt, játékokkal, új kiné-
zettel, extra funkciókkal, senkit sem hatott 
meg 3 napnál tovább, így inkább most csak 
a tartalmi fejlesztésre szeretnénk koncent-
rálni. Ez sokkal több pozitív visszajelzést 
jelent és erőt ad a tárhelybérlés számlái-
nak kifizetésekor. (: Amúgy szeretnénk pár 
régebbi animét jó minőségű köntösben 
majd felrakni. Egy picit a fő-designt átala-
kítani és a fan részleget gatyába rázni. Ez 
utóbbiakra már régóta készülünk, remél-
hetőleg a 30 éves jubileumi cikknél már ti 
is beszámolhattok róla. ;)

Aqualuna: 
Alapvetően a letölthető illetve online 

nézhető tartalom bővítése.
Ezenfelül fordítás terén nekem az, 

hogy be tudjam fejezni pár olyan régi pro-
jektemet, amit idő vagy motiváció vagy 
ember híján eddig nem tudtam. Utána pe-
dig szeretnék régi animék fordításával fog-
lalkozni. Az oldal vonatkozásában, ez nem 
tőlem függ, de lenne néhány félbemaradt 
fejlesztés, amit be kellene fejezni, és jó len-
ne a 15 éves évforduló alkalmából már egy 
kis kinézet frissítés is, mert az oldaldizájn 
2010 óta változatlan. De ezekhez arra van 

szükség, hogy az illetékes személyek tudja-
nak rá időt szakítani.

Tartjátok a kapcsolatot egymással, 
ismeritek személyesen is egymást 

a szerkesztőkkel, fordítókkal, 
lektorokkal? Jártok animés rendez-

vényekre?

GG: 
Egyedül kezdtem, de ahogy korábban 

írtam is, hamar sok ismerősre leltem. Né-
melyikükkel személyesen is találkoztam, 
sőt jó barátságok és volt, hogy annál is 

több alakult ki. És nem csak Magyaror-
szágról, hanem a világ más pontjairól is, pl. 
pont Japánból is ismertem meg embert. 
Ma már persze ez nem meglepő, de azért 
10-15 évvel ezelőtt még elég különleges 
volt. Sajnos van úgy, hogy az ember el-
veszti a bizalmát mások iránt, ha negatív 
élmény éri. Egy ilyen eset óta ma már jóval 
tartózkodóbb, visszafogottabb kapcso-
latban vagyok a mostani szerkesztőkkel, 
felhasználókkal. De azért természetesen a 
maiak közül is van, akivel találkoztam már. 
Most talán az adminokat ismerem jobban.
Animés rendezvényekre érdekes módon 
nem igazán járunk. Azt hiszem picit félek, 
hogy mindent fel akarnék vásárolni... De 
pl. Japánnal kapcsolatos rendezvényekre 
annál inkább szívesen megyünk főként 
admintársammal, Aqualunával, aki egyéb-
ként sok válságos pillanatból, a megszűnés 
gondolatából húzta ki az oldalt. És akinek 
ezért is külön hálával tartozom.
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„tartalmi fejlesztésre szeretnénk koncentrálni (...) 
szeretnénk pár régebbi animét jó minőségű köntösben 

majd felrakni.”

„...jó lenne a 15 éves 
évforduló alkalmából 

már egy kis kinézet 
frissítés is, mert az 

oldaldizájn 2010 óta 
változatlan.”

2009



Aqualuna: 
Két-három embert ismerünk szemé-

lyesen, a többieket csak a neten keresztül. 
Nem meglepő, ha nem tudunk mindenkit 
összehozni, jelenleg van Olaszországban 
és Németországban élő csapattagunk is. :) 
Vannak, akikkel pár napi-heti szinten kom-
munikálunk és olyan is, akivel ritkábban, 
csak az aktuális projektrésszel kapcsolat-
ban. Néhány már nem aktív csapattagunk-
kal is tudunk beszélni olykor. Conokra 
nem járunk, de más Japánnal kapcsolatos 
rendezvényre, pl. Japán napok, kiállítások, 
előadások próbálunk, amikor tehetjük, és 
ezekről az oldalon is be szoktunk számolni.

Köszönjük az interjút! Még egyszer 
gratulálunk az eddigiekhez és sok 

erőt kívánunk a továbbiakhoz!
Zárásként mit üzentek az olvasók-

nak, az AnimeWeb követőinek?

GG: 
Még ha nem is mi vagyunk a legpaza-

rabb és legnagyobb animés weblap, a mi 
álmunk részben megvalósul nap mint nap, 
az által, hogy van aki minket tisztel meg, 
hogy munkáinkat megnézi. Ha pedig sok 
pozitív visszajelzést kapunk, akár szemé-
lyes írásban, akár egy köszönöm gomb 
megnyomásával, nem is gondoljátok, hogy 
milyen hihetetlen erőt kapunk arra, hogy 
folytassuk. És reméljük, még sok szép érté-
ket tudunk megosztani veletek a jövőben 
is, csak nézzetek minket gyakran!

Aqualuna:  
Hogy nem harapunk nagyot! ;) Szó-

val nyugodtan keressetek meg minket, 
ha óhaj, sóhaj, probléma adódik (persze 
előtte a GYIK-et is el szabad olvasni), ha 
kedvetek támad részt venni a csapatunk 
munkájában, vagy legalább nyomjátok 
meg a Tetszik vagy Köszönöm gombot a 
megfelelő helyen, hogy tudjuk, nem csak a 
magunk kedvére van, amit csinálunk, mert 
azért egy ilyen oldal egy sokat igénylő 
hobbi, és a legjobb hajtóereje a közönség 
támogatása.
 

Még egyszer köszönjük az interjút, és 
az egész AniPalace csapata jó és sikeres 
munkát kíván a jövőben. Emellett még 
legalább ennyi évet és többet kívánunk 
nektek. 
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Weboldal: animeweb.hu

Facebook: facebook.com/
animeweb

E-mail: mail@animeweb.hu

Az oldal fő funkciói:

- anime, manga és japán 
témájú ismertetők

- anime és manga felirat és zene 
letöltések

-  kívzjáték és sudoku
- fórum és chat

2010-2015

Akin a továbbiakban érdeklődik az AnimeWeb munkássága és csapata iránt, az bátran 
keresse fel őket a weboldalukon vagy a Facebookon. Az elérhetőségeiket az bal oldali box-
ban olvashatjátok. 

http://animeweb.hu/
https://www.facebook.com/animeweb?_rdr=p
https://www.facebook.com/animeweb?_rdr=p
mailto:mail%40animeweb.hu?subject=

