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Már nincs sok a korábban 
meghirdetett Japán Fényei blog 
(http://japanfenyei.blogspot.hu/) és 
az AniMagazin (http://anipalace.hu/) 
közös rajzpályázatának lejártáig. A 
“Tervezd meg saját Sword Art Online 
karaktered” című verseny határideje 
2012. november 19.

Tervezd meg saját SAO karak-
tered, ahogy Neked tetszik, ahogy Te 
szereted és legyen a Tiéd az egyedi 
SAO fancuccok egyike! Várjuk munkái-
tokat!

További részletek az AniPalace 
oldalán: http://anipalace.hu/news.
php?item.178.11

Közeleg ugyan az év vége, de 
unatkozni tuti nem fogunk, lássuk mi 
vár még ránk idén.

4. Szegedi Képregényfesztivál: 
A Somogyi-könyvtár idén is várja a 
képregény imádókat, a rendezvény 
november 17-én lesz.

Idén Miyazaki Hayao híres 
anime rendező (Nauszika, Porco 
Rosso, Ponyo) is megkapta a japán 
kulturális érdemrendet, mellyel a 
japán kormány minden év novem-
berében kitünteti azokat a sze-
mélyeket, akik hosszú éveken át 
hozzájárultak a japán kultúrához.
A díjjat a császári palotában adták 
át november 3-án, a kultúra napján. 
Ez a legmagasabb kitüntetés és 
maga a császár adja át. Idén kapta 
ezt a jeles kitüntetést a Nobel díjas 
Yamanaka Shinya őssejtkutató is, 
2001-ben pedig egy másik anime 
rendezőt, Matsumoto Leijit is 
kitüntettek. Miyazaki azonban nem 
vett részt az eseményen, mert épp 
egy új filmen dolgozik.

// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Anilogue 2012: Ha valaki szeret 
animét moziban nézni, akkor annak 
itt a helye. A minden évben megren-
dezésre kerülő animációs fesztiválon 
ismét láthatunk animét. Lesz Anime 
Haiku, a Midori-ko és a legnagyobb 
cím, a Hosoda Mamoru (Summer 
Wars) által rendezett Farkaskölykök. 
A programok Bécsben 2012. novem-
ber 16. és 18. között (TOPKINO), 
Budapesten pedig november 21. és 
25. között (URÁNIA, TOLDI) kerülnek 
megrendezésre.

Holdfénycon: Az év utolsó kétnapos 
programja, november 24-25-én lesz a 
Millenárison. Az anime, manga és já-
tékok szerelmeseinek kihagyhatatlan.

Animekarácsony: Decemberben a 
mikulás hozza az animekarácsonyt, 
egynapos év végi buli, szintén a mil-
lenárison. Pontos ideje: december 8.

Rajzverseny Rendezvények

Kitüntették MiyazakitHírekNovemberi anime pre-
mierek:

1-jén:
- Gothicmade: Hana no 
Utame Film

6-án:
- Initial D Fifth Stage TV

9-én:
- Sankarea OVA
- Kono Danshi, Uchuujin 
to Tatakaemasu. OVA

10-én:
- Nerawareta Gakuen 
Film
- Kyousougiga ONA

13-án:
- Mass Effect: Paragon 
Lost Film

16-án:
- Fairy Tail OVA

17-én:
- Evangelion: 3.0 You Can 
(Not) Redo Film

28-án:
- Nogizaka Haruka no 
Himitsu: Finale OVA
- Tasogare Otome x Am-
nesia Special
- Yumekuri OVA
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2013 tavaszán érkezik a Steins;Gate movie, 
melyben a játék eredeti vége után játszódó, új törté-
netet kapunk a már megszokott karakterekkel. A film 
címe Steins;Gate Fuka Ryōiki no Déjà vu lesz. MAL

A Vanquard című kártyás anime folytatódik, 
érkezik ugyanis a harmadik szezonja. Az új évad rész-
leteit egy december 5-i sajtókonferencián jelentik 
be. MAL

A Tiger & Bunny első filmje után, ami a sorozat 
első két részét dolgozta fel, hamarosan jön a második 
film. A folytatásra 2013 őszéig kell várni. MAL

Színdarab lett az Ikkitousen című népszerű 
animéből. Az előadások november 30. és december 
9. között lesznek láthatóak Tokyoban. MAL

Live-Action film készül Hiroshi Sakurazaka All 
You Need is Kill című light noveljéből, jelentette 
be a Warner Brothers. A forgatás múlt hónapban 
kezdődőtt. és a premier 2014. március 14-én lesz. A 
rendező Doug Liman (Mr&Mrs Smith), a főszerepeket 
pedig Tom Cruise és Emily Blunt játsza majd. A light 
novel 2004 decembere óta fut. MAL

A Madhouse új Vasember animét készít, ám 
ezúttal egy filmet. Az Iron Man: Rise of Technovore 
2013 tavaszán érkezik dvd-n. A rendezői székben 
Hiroshi Hamasaki (Steins;Gate, Texhnolyze) ülhet és 
a történetet Brandon Auman írja. A film Vasember 
és Ezekiel Stane harcát mutatja be, aki vasember 
páncélban hajt végre terroristatámadást. Tony Stark 
a S.H.I.E.L.D segítségét kéri, hogy tisztázza a nevét. 
MAL

Urobuchi Gen egy interjúban azt nyilatkozta, 
hogy a Mahou Shoujo Madoka Magika nem fog véget 
érni a három filmmel. Azonban még nem tudja, hogy 
folytatódjon a történet. A tervek szerint még 2 TV 
szezon jöhet és egy új író bevonásán is gondolkodik. 
Elmondása szerint a Madoka projekt folytatódni fog, 
amíg Gen el nem hagyja a csapatot.

A japán rendőrségnek egy nagyon 
hatékony és sikeres adatlopási ügyet 
sikerült lezárnia. Az elkövetők egy 
videólejátszó alkalmazásba építettek 
bele egy vírust, ami az okostelefonon 
található személyes adatokat, mint 
például neveket, e-mail címeket, tele-
fonszámokat küldte el a készítőknek. 
Az alkalmazás elérhető volt a Google 
Playen. Egyes források szerint akár 
több százezer felhasználót érinthe-
tett. A nyomozás kiderítette, hogy 
az adatok elvileg a fejlesztő vállalat 
ügyfélbázisának kiépítését szolgálták 
volna. A japán rendőrség sikeresen 
megtalálta a szervereket és az adatok 
is rajta vannak ezen felül elmondta, 
hogy ez volt a szigetországban a leg-
nagyobb ilyen jellegű lopás, ami akár a 
világ más részére is kiterjedt.  
iopn.hu

Friss anime & live action hírek
Androidos telefonról loptak adatot

Decemberi anime 
premierek:

4-én:
- Nurarihyon no Mago 
OVA

17-én:
- Code:Breaker OVA
- Kindaichi Shounen no 
Jikenbo: Kuromajutsu 
Satsujin Jiken-hen OVA

19-én:
- To LOVE-Ru Darkness 
OVA

20-án:
- Junjou Romantica OVA

21-én:
- One Off OVA

26-án:
- Kira Kira 5th Anniversa-
ry Live Anime: Kick Start 
Generation

http://anipalace.hu


Kedves Olvasók!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, 
információt, amit érdekes és élvezetes olvasni. Sok időt töltünk azzal, hogy mi-
lyen témájú cikkek, milyen összeállításban és milyen megjelenésben kerüljenek 

az aktuális számba.
Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, 

másrészt írjátok a cikkeket. Azonban szeretnénk még jobban rátok hangolódni, 
ezért megkérünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, milyen témáról szeret-

nétek olvasni a magazinban. Várunk tehát bármilyen Japánnal vagy Ázsiával 
kapcsolatos témákat, ötleteket. Akinek van ötlete és írna is szívesen, vagy 

nincs ötlete, de írna, és nem tudja, hogy kezdjen hozzá, az is bátran keressen 
fel minket és örömmel segítünk az indulásban. Röviden: agyaljatok ezerrel, 

vagy vetődjetek rá a billentyűzetre és írjatok cikket, aztán dobjatok nekünk egy 
mailt. Ebből következik, hogy továbbra is várunk a magazin profiljába illő cik-

keket. Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, 
de amelyiket elfogadjuk, az mindenképp meg fog a későbbiekben jelenni.

További felhívásként említeném, hogy ha valaki egyéb írói vagy rajzolói vénával 
rendelkezik, az írjon nekünk fanfictiont, vagy küldje be régebbi történetét, 

fanartját és viszontláthatja a magazin oldalain.

Elérhetőségünk:
- Ha munkáitokat (cikk, fanart, fanfic) szeretnétek elküldeni, azt a 

bekuldes@anipalace.hu címre várjuk.
- Ha pedig ötleteket, kérdéseket, véleményeket szeretnétek, azt az állandó 

e-mail címünkre küldhetitek: info@anipalace.hu
vagy keressétek az anipalace.hu oldalon Catrint vagy Hirotakát.

Nincs meg valamelyik szám? Kattints a hiányzó szám képére és töltsd le!
A korábbi számokért pedig kattints IDE 

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_archive.php?magazin
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?31
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?33
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Arról már korábban is írtam, hogy miért olyan népszerűek a gyorsét-
termek, készételek Japánban – még ünnepekkor is, sőt főként azokban az 
időszakokban*.

*Aki nem olvasta a korábbi cikkeimet, annak érdemes utánanéznie a blog archí-
vumunkban Pl.: a karácsonyi cikk is ilyen, amiből kiderül, hogy a japánoknak még 
a saját karácsonyi vacsijuk megfőzésére sem nagyon van idejük és energiájuk. 
Persze mint oly sok mindent, ezt sem kell általánosnak hinni!!

Itthon, mikor gyorséttermet 
hozunk szóba – valljuk be – szinte 
mindenkinek a „meki” jut az eszébe. 
Aztán ha tovább gondolunk egy 
ilyen témában folyó beszélgetést, 
valószínűleg az egészségtelen, 
kalóriától és szénhidráttól fröcsögő 
hamburgerek és nagy adag sült 
krumplik jutnak eszünkbe. (Attól füg-
getlenül, hogy legtöbbünk mégis sze-
reti ezeket az ételeket.)

Mikor japán gyorséttermekről 
beszélünk, utcasarkokon található, 
néhány négyzetméteres ramen leve-
ses bárok, currys és sült halas étter-
mek ugranak be, nem is beszélve a 
szalagon futó sushi bárokról. Azt azért 
leszögezném, hogy mivel Japánban 
annyira imádják az amerikaiakat, és az 
amerikai életvitelt, a gyorséttermek-
nek sem kellett sokat küzdeni, hogy 
beépüljenek a piacra.

Először a legjobb gyorsétterem-
láncot veszem sorra, majd a legked-
veltebb ételeket, vagy menüket.

A legnépszerűbb gyorsétterem-
láncokat Japánban is, mint oly sok 
helyen a világon, talán a McDonald’s-
cal kellene kezdeni, most ezeket ki-
hagyjuk, és csak a japán nemzetiségű 
vállalatokról beszélek egy keveset.

A legnépszerűbb gyorséttermek
és ételek Japánban // Veske

Folytatás a következő oldalon!

Étellel tesszük boldoggá az em-
bereket (Making People Happy 
Through Food)

A Mos a japán hamburgerek 
specialistája. Ha Japánban jártok, 
muszáj bemennetek, mivel nem 
szimpla sajtburgert adnak ám ott, 
hanem a japán piacra termett egyedi 
burgereket, önteteket, rengeteg 
zöldséggel. Ezt csak azért emeltem 
ki, mert itthon elég kis mennyiség-
ben népszerűek csupán a zöldséges 
ételek, nem úgy, mint Japánban. Meg 
aztán, Japán szigetország, úgyhogy 
az egészséges halfilékből, tengeri ál-
latokból is különleges hamburgerek 
készülhetnek, melyek eleve egész-
ségesebbek lehetnek.

Egyik legkülönlegesebb 
szendvicsük a MOS Rice Burger,
ami a tésztájában hordozza az
érdekességét, ugyanis zsemle 
helyett, kölessel és árpával kevert 
rizs fogja össze a szendvicset. (Az 
ötletet először már 1987-ben al-
kalmazták.)

Ugyancsak különlegesség lehet 

a Takumi Burger (az Initial D rajongók 
nyugodtan magukra vehetik), mely 
csupán korlátozott ideig volt elérhető 
2005-ben, és az ára is borsos volt. 
Azonban meg is érte volna érte fizet-
ni, mert olyan egyedi dolgokkal volt 
megtömve, mint a tasmán marhahús, 
különféle öntetek, szám szerint tíz, 
szeletelt avokádó és reszelt wasabi, 
illetve más szezonális kiegészítő
alapanyagok.  Az ára 1000 jen
volt, kb. 2777 forint 
(huh, de leromlott
a forint a japán 
jennel szemben).

A MOS-ról:
1972-ben alapította Atsushi 

Sakurada. Üzleteinek száma 
másfél ezerre rúg. Az évek során 
más országokba is terjeszkedett, 
például Ausztrália, Szingapúr, 
Hongkong és Tajvan.

Hivatalos weboldal: http://www.
mos.co.jp/english/index.html

MOS BURGER

Képek forrásai:

http://www.flickr.com/photos/

yusheng/

http://www.flickr.com/photos/u-

suke/

http://www.flickr.com/photos/

ratboycom/

http://brandonshigeta.com/

blog/2010/05/26/mc-donalds-

pies/

Google képkereső

Írott források:

http://jkllr.net/2012/03/02/jlpt-

care-package/

h t t p : / / w w w . i h e a r t j a p a n .

ca/2011/10/japanese-restaurant-

review-yoshinoya/

http://blog.japanalicious.com/

japanese-fast-food.html

http://www.businessinsider.com/

failed-mcdonalds-items-2011-8

Wikipédia oldalak

Japán fényei 
Blog
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