
Extra/Special

Amit most olvastok az egy leírás arról, hogy mi is az AniMagazin. Honnan ered? 
És, hogy egyáltalán kik követik el? Egy online animés magazin ötlete még valamikor 
2009 végén fészkelte be magát NewPlayer gondolataiba, aki szokásához híven először csak 
magának tartotta meg az ötletet és rágódott rajta még egy ideig. Néhány hónappal később 
elmondta Kurosakinak, hogy min is agyal már egy jó ideje, akinek nagyon megtetszett az 
ötlet és azonnal belekezdett a tervezésbe ő is. Innentől már minden történelem. Lássuk 
hogyan is folytatódott ezek után a magazin sorsa.

Megtervezték közösen a magazin 
és a weboldal kinézetét és elkezd-
tek gondolkodni azon, hogy milyen 
tartalommal is lehetne megtölteni 
az oldalakat. Az alap ötlet adott 
volt: olyan témák kellenek, amik az 
animés közösséget érintik, érdeklik. 
Így a következő nagy lépés az volt, 
hogy beszerveztek néhány embert, 

akiknek szintén tetszett az ötlet 
és megígérték, hogy írnak majd 
jó néhány cikket. Ahogy telt-múlt 
az idő, érkeztek be a cikkek, de a 

két alapító nem volt megelégedve 
a magazin kinézetével és felépíté-
sével. Újra visszaültek a tervező 
asztalhoz és belekezdtek az át-
tervezésbe. Az idő előrehaladtával 
el-el maradozott a tervezés és a kiv-
itelezés is. Közbejöttek más egyéb 
dolgok, munka és családi ügyek, 
na meg persze NewPlayer még 

egyetemre is járt, abban az időben 
egyszerre kettőre is. Így nem igazán 
volt idejük a magazinra. Majdnem 
fél évig félretették az ötletüket.

Ezen idő alatt a külvilágban több 
minden is történt: a két nyomta-
tott animés sajtó egybeolvadt, on-
line médiák megszűntek, vagy áta-
lakultak és a fiúk úgy gondolták 
talán itt az ideje újra elővenni az 
ötletüket és letörölni róla az idő 
folyamán ráülepedett port. Sajnos 
a régi tervek nem voltak meg, vagy 

ami meg is volt, az nem tetszett 
nekik, így újra előröl elkezdték a 
tervezést és az emberek toborzását.

Üdvözlünk minden kedves olvasót!
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És így, a történetünk kezdete elején, szeretnénk mindenkinek megköszönni azt a sok 
segítséget amit a magazin indításában nyújtott! A leendő cikk íróknak, hogy életben 
tartják az AniMagazint, és persze neked, Kedves Olvasó, hiszen nélküled el sem indult 

volna ez a kezdeményezés!

Írta: Yume-chan
Üdvözlettel:
Kurosaki & NewPlayer 
AniMagazin Főszerkesztői

Ez volt 2010 novemberében. 
Aztán még ezen év decem-
berében elérkezett a pillanat 
amikor kihirdették hivatalosan 
is, hogy útjára indul az AniM-
agazin. Szinte azonnal kaptak 
visszajelzéseket és sok érdeklődő 
levelet. Pár órával később az első 

cikkek meg is érkeztek az e-mail 
címükre, ami még őket is nagyon 
meglepte. Nem számítottak rá, 
hogy ilyen hamar már lesznek 
érdeklődők!  Mindezek mellett 
felkértek néhány ismerőst, hogy 
csatlakozzanak a csapathoz és 
írjanak néhány cikket a maga-
zin számára, ugyanis sajnos a 

régi cikkek vagy elvesztek, vagy 
letörlődtek. Így egy kisebb csa-
pat összeállt akik minden szám-
ban megosztják veletek saját 
gondolataikat. De ahogy a fiúk 
is mondták: “Sajnos még nem 
vagyunk elegen”, így szívesen 
vesznek mindenféle segítséget.

Munkából akad bőven de a csa-
pat mostanra összeért  és remek 
társaság alakúlt ki, főként mivel 
előtte is ismerték egymást hosszú 
évekig. A csatolt képeken látszik 
mennyit is fejlődött az oldal míg 
végűl elérték a végső célt rengeteg 
embernek hála. Az oldal továb-
bra is folyamatosan fejlődik, igaz 

ez a magazinra és a podcastre is 
ami az újsággal indúlt meglepe-
tésként érve a tagokat. Tervek 
még mindig vannak elrejtve a 
jövőre nézve és talán nem olyan 
sokára közszemlére is kerül-
nek majd de egyelőre mindenki 
élvezze a jelenlegi két fő projek-

tet. Mi élvezzük csinálni remé-
ljük ti pedig olvasni és hallgatni. 
Örülök, hogy egy ilyen közösség 
tagja lehetek és várok mindenkit 
az oldalon, hogy beszélgessünk 
napról-napra egyre többet és 
legyünk egyre közelebbi barátok.


