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házunk táján rólunk
Tomyx20 vagyok, néha elszalad velem a ló,
és ez a magazinos terveimet is befolyásolta már.
Itt azt a négy koncepciót mutatom be a 10. évforduló alkalmából, ami nem úgy valósult meg, ahogy
elképzeltem, vagy sehogy sem.

Magyar–japán miniszótár
Ez most a 10. évforduló alkalmából készült,
mivel tanultam japánul, és össze akartam gyűjteni
az összes általam ismert szót gyakorlásként egy
helyre (kb. 300 szó). Ez részben megvalósult, de
a szótár minibb lett, mint ahogy szándékomban
állt.
A munkám miatt alakult így, mert dolgozok
és egyetemre is járok, erre pedig már nem jutott
annyi idő, hogy teljesen befejezzem, viszont még
folytatódhat, mert csak idő kérdése, hogyan fogok haladni vele. Elismerésem azoknak, akik amellett, hogy dolgoznak már 9-10 éve folyamatosan
készítik az AniMagazint és a weboldalát, anélkül,
hogy egyszer is kimaradt volna egy szám vagy ös�szecsapták volna azt.

Nyereményjáték
2019 végén az AniPalace Facebook-oldalának 1500. like-jára szándékoztam. Azonban az
1500. like-ot 2021 januárjában értük el, amit itt is
köszönök nektek. Ezt a tervet a járvány hiúsította meg, mivel az, hogy küldözgessünk egymásnak
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ajándékokat, amit mi is valahonnan kapunk, nem
veszélytelen. Elég, ha csak a postás bácsi ráköhög
valahol szállítás közben, és már kész is a baj.
Lett volna keresztrejtvény, kvíz vagy sudoku, és 3 nyertest sorsoltunk volna.

AniMagazin különszám
2019-ben volt még az a kezdeményezésem
is, hogy a jelentősebb megszűnt magyar animés
magazinokról szóljon egy különszám: AnimeStars
(nem szűnt meg, de beleolvadt a Mondóba), Jaf
és Manizin. 3-4 cikk lett volna mindről (egy régi
cikk belőlük, egy történeti áttekintés, egy interjú
a készítőkkel, és felkérni közülük valakit egy újabb
[milyen lenne, ha még futna jellegű] cikkre, plusz
egy oldalas montázs a borítóikról). Kb. 20-30 oldalas lett volna (+borító).
Hirotaka és Catrin támogatta az elképzelésemet. Az 51. és 52. szám között, 2019 októberében jelent volna meg.
A lelkesedésem alábbhagyott, de nem az
ötletet tartom rossznak, inkább túl nagy és túl sok
tényezős feladat, ami a befektetett munkához képest nem feltétlenül térülne meg. Több mint 10
éve megszűnt rajongói magazinok íróit kellene
felkutatni, és olyan témákról kérdezni, olyan dolgokra kérni őket, amikkel már rég nem foglalkoznak, ezért jegeltem.

AniMozi
2018-ban, még a DragonHall TV megjelenése előtt jutott eszembe, hogy minden hónap
utolsó hétvégéjén (péntek/szombat/vasárnap
délután) legyen egy 4 órás blokk, ahol filmeket
néztünk volna a közönséggel együtt (720p vagy
1080p felbontásban magyar feliratosan). Facebookon, Youtube-on vagy Twitchen lett volna egy
nyári próbaadással, hogy technikailag kivitelezhető-e egyáltalán.
Az első blokk ez lett volna (mivel a kérdőíveink alapján a fantasy a legkedveltebb műfaj): Escaflowne film és a Csillaghajsza, közte a Fullmetal
Alchemist: Brotherhood Special: The Blind Alchemist OVA, hogy egészkor kezdődjön mindkét film
(mondjuk 14 és 16 órakor) a könnyebb becsatlakozás miatt.
Ez messze nem lett volna olyan kidolgozott és még csak hasonló minőségű sem, mint a
DragonHall TV. Az ötletét a Facebookos A+ oldal
adta, amit ma már meg se találok. Ennek jogi akadályai voltak, és az a nyilvánvaló tény, hogy az AniMagazin és az AniPalace nem foglalkozik feliratkészítéssel.
Ezek voltak a fontosabb anti-mérföldkövek,
amik nem hoztak nagy változást, de mindegyikből
tanultam valamit, ezért érdemesnek tartottam
megosztani veletek őket.
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