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Idén harmadik alkalommal szeptember 2728-án rendeztük meg az Egri Anime Klubbal, az
egri kutatók éjszakája programsorozat keretében
az AnimEger – anime és japán napokat, ami ebben
az évben először tartott két napig.
Az első napon (szeptember 27-én) az Eszterházy Károly Egyetem Líceumának 115-ös termében előadásokkal, workshopokkal, játékokkal
és egész napos programokkal, délelőtt 10-től
este 7-ig vártuk szeretettel az animéseket és az
érdeklődőket egyaránt.
A délelőtt folyamán az iskolás osztályokat
fogadtuk az Anime Suli címet viselő interaktív
szekciónkon, ahol a diákok a pálcikával történő
horgászás, a haiku írás és az animés színezők mellett egy angol nyelvű előadást is hallhattak „Animes for Beginners” címmel, melyet vetélkedő követett.
A délutáni előadások főleg a japán irodalomról, az irodalom és az animék kapcsolódási
pontjairól szóltak, „Japán irodalom” és „Epizódok
és fillerek – az irodalomtól az animékig” címmel.
Nem véletlen, hiszen rendezvényünket az egyetem falain belül a helyi Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet segítségével tudtuk megvalósítani.
A japán írásos kultúra terjesztése mellett így a
tanszék által meghirdetett programkínálatban is
részt vehettünk.
Cosplayes vendégünk volt a nap során AdaMoonbard, aki Jászberényből érkezett hozzánk.
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Lelkesedésével bemutatta a hobbi iránti elkötelezettségét, és eddigi cosplayeinek egy-egy gondosan elkészített darabját is. Mellette a cosplay és a
beöltözés iránt lelkesedők kigurumit is húzhattak
magukra. Minden cosplayben érkező fotózáson
vehetett részt, illetve a rendezvényt záró cosplayverseny eredményhirdetése során az első három
helyezettet jutalomban is részesítettük.
Levezetésként az esti programok közé tartozott egy Jojo előadás is, melyben azt vizsgáltuk,
miért hájpolták fel ennyire manapság ezt a bizarr
koncepciót.
A nap sikerességét az is bizonyítja, hogy
várakozáson felüli létszámot értünk el. Összesen
142-en látogattak meg minket, iskolásokat, érdeklődőket, klubtagokat és szervezőket beleértve. Ez messze túltett a két évvel ezelőtti 62, illetve
a tavalyi 42 főn. Reméljük ez a létszám a jövőben
növekedni fog.

A második napot (szeptember 28-án) pár
utcával odébb, az Új Nemzedék Közösségi Térben
tartottuk. Bár erre a napra csak délelőtt 9-től délután 1-ig szervezhettünk, ennek ellenére azok is
el tudtak jönni, akiknek pénteken nehézkes lett
volna az odajutás.
Noha a szűkebb határidő miatt kevesebb
program fért bele az időnkbe, annál tartalmasabb
élményeket szerezhettek a szombati érdeklődők
és klubtagok.
Többek között a helyi harcművészeti társulat Bujutsu-kai Kenshin Ryou bemutatóját tekinthették meg, és egy olyan klubtagunk gondolatait, aki bebizonyította nekünk, hogy miért is lehet
az anime kinőhetetlen. Ez utóbbi előadásra több
szülő is betért az Új Nemzedékbe. Többen meglehetősen pozitív visszajelzéssel illették a szervezésünket és azt, amit képviselünk. Úgy gondolom,
ez egyfajta megerősítésnek számíthat a magyarországi animés szubkultúra világában.

Tartalomjegyzék

△

rendezvény

085

beszámoló
Ezen a napon már kevesebben voltunk. Ös�szesen 49 fő tette tiszteletét nálunk, de ennek
ellenére a hangulat nem hagyott alább. Egy meglehetősen családias környezetet teremtett a hely
légköre, amit külön megköszönünk az Új Nemzedéknek, és hogy az IfiPonttal (a másik helyi ifjúsági
irodával, az Egri Anime Klub törzshelyével) együtt
segítséget nyújtottak és nyújtanak elképzeléseink
megvalósításában.

A két nap azt mutatja, hogy az egri animéseknek igen is van jövője, és számíthatunk a folytatásra.
A nap különlegessége volt, hogy két óriás
Pikachuval mentünk meghódítani az egri Dobó teret, akiktől több járókelő – többek között fiatalok és
családok – közös képet is kért. Segítségükkel olyanokat is bevonzottunk a programba, akik még rólunk sem hallottak soha, nemhogy az AnimEgerről.
Mindez azonban nem valósult volna meg
lelkes klubtagjaink nélkül, akik fáradtságot és időt
nem kímélve segítettek a megvalósításban. Ezzel
azt is bizonyították: az, hogy animefan vagyok,
nem csak annyit jelent, hogy szeretem és nézem
az animéket, hanem hiszek abban, hogy az általam
képviselt szubkultúrának van egy közösségépítő
ereje, amely akkor is barátokat nyújthat nekem,
ha éppen kiközösítenek az iskolában. Ezek mellett
igazolták azt is, hogy az animés fantevékenységek
(pl. videóvágás, kvízkészítés, fanartalkotás stb.) és
a tehetség mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy szabadidős tevékenységünket színvonalasra emeljük,
és együtt örüljünk egymásnak, illetve annak, amit
közös erővel megalkothattunk. Hiszen mindig
akadt valaki, aki szívesen megivott egy frissítőt
a teaházunkban, megtekintette receptkönyveinket, mangakiállításunkat, a szebbnél-szebb japán
művészeti, ghibli és fanart kiállításunkat; részt
vett táncszőnyegben, osuban, Melty Blood-ban,
VR-élményben, szerepjátékban, hanafudában, és
még sorolhatnánk.
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Mivel idén 10 éves az Egri Anime Klub, szerettünk volna valami nagyot alkotni, amivel egyszerre meg tudjuk ünnepelni az elmúlt évtizedet
és klubunk 10. szülinapját. Ezt hangsúlyozva hívtuk meg alapítóink közül első elnökünket, készítettünk egy olyan vetélkedőt, amely a klubunk
életére vonatkozott, és hívtuk össze azokat, akik
az elmúlt időszakban fellendítették Magyarország egyik legszebb történelmi városának animés
életét.

Ha ezt a cikket elolvastad és egri, Eger közeli
vagy, esetleg bárhonnan érdeklődsz a tevékenységeink iránt, megtalálsz bennünket a Facebookon,
ahol te is fel tudod velünk venni a kapcsolatot,
bármilyen kérdésed vagy üzenni valód van számunkra.
Várjuk csatlakozásotokat nemcsak az online térben, hanem élőben is, hogy együtt élhessük
meg azt, hogy animések vagyunk, animés barátaink vannak és, hogy talán képesek vagyunk ezáltal
egy kicsit boldogabbá tenni ezt a világot.
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