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Amikor 2011-ben márciusában kiadtuk az AniMagazin első
számát, még legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy eljutunk odáig, 
hogy kétévesek legyünk. Úgy voltunk vele, hogy ha fél évig tudjuk csinálni, és ezen 
idő alatt kiadunk 2-3 számot, akkor már azt mondhatjuk, hogy igen, mi erre is képesek 
voltunk.

Az idő előre haladtával realizálódott bennünk, hogy mi nem csak hogy többre is 
képesek vagyunk, de még élvezzük is, amit csinálunk és talán ez a legfontosabb!

Ha vissza kéne tekintenem az elmúlt két évre, azt mondanám, hogy az első évünk volt a ta-
nuló időszak. Leginkább a csapatot kellett összerázni és összeszoktatni, hogy olajozottabban 
menjenek a dolgok. És most már azért bevallhatom, hogy még azt is meg kellett tanulnunk, hogy 
hogyan kell magazint készíteni, ami az első bő félévben nagyon kifogott rajtunk!

Szerencsére rengeteg segítséget kaptunk olyan emberktől, akik kicsit jártasabbak voltak a 
témában. Van aki csak a magazin kinézetében segített, míg mások a cikkek megírásában adtak 
nekünk különböző tippeket és tanácsokat. Mindenki kivette a maga részét a munkából, én pl. azt 
tanítottam meg a többieknek, hogy hogyan kell a Google Docsot használni. Tutorialokat írtunk 
és volt hogy órákon át beszélgettünk egy-egy felmerülő kérdésről és együtt böngésztük a válasz 
után a szakirodalmakat.

Mikor ebbe már mindenki bele rázódott és kezdtünk rájönni, hogy ha keresünk valamit, azt 
hol találhatjuk meg, elhatároztuk, hogy rendbe rakjuk a magazint. Ebbe annyira belelendültünk, 
hogy elfelejtettük az egy éves születésnapunkat. Csak 3 hónappal később jutott eszünkbe, hogy 
márciusban azt meg kellett volna ünnepelni.

És most vegyen mindenki egy mély levegőt és olvassatok 
a sorok között. Azt írtam, hogy rendszeresen és nem azt, 
hogy nem lesz sose belőle egy szám sem kinyomtatva......

Múlt

Jelen

Jövő

Az AniMagazint annak idején úgy indítottuk útjára, hogy a cikkeket fanok fogják írni, akik 
beküldhetik nekünk műveiket. Lehetőséget akartunk és akarunk még a mai napig is adni minden-
kinek, aki csak egy kis erőt is érez magában arra, hogy cikket írjon. Úgy néz ki, hogy ez a módszer 
eléggé szimpatikus sok ember számára és mára már egyre több és több cikk érkezik be így min-
den hónapban és tölti meg a magazin oldalait kéthavonta.

Érdekességként vettük észre, hogy magától kialakult egy, ha fogalmazhatok így, “keménymag” 
akik hónapról-hónapra és számról-számra mindig jelen vannak.
Idén történelmet is írtunk az AniMagazin és az AniPalace életében ugyanis megszerveztük első 
nyereményjátékunkat! Én személy szerint arra gondoltam, hogy ha lesz 1-2 jelentkező, akkor 
már jók vagyunk, esetleg a vége előtt még lesz 1-2, de szerintem 10-nél több nem lehet. Ennél 
nagyobbat nem is tévedhettem volna és köszönöm nektek ezt a tévedésemet! A legmerészebb 
álmainkat és számításainkat is felülmúltátok annyira sokan jelentkeztek! Mire ezeket a sorokat 
olvassátok, már régen ki lesz hirdetve a nyertes, és talán már az ajándékát is átvette, de ezúton is 
szeretnék neki még egyszer gratulálni.

Hogy mit hoz a jövő, azt még mi sem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy az AniMagazin idén 
még megmarad (és azon leszünk, hogy jövőre is és utána is és utána is és utána is...), ugyanis az 
egész éves terveink nagyjából már körvonalazódnak.
Az előző évi projekt, miszerint a magazint rázzuk gatyába, sikeresen lezárult, nagyobb vál-
tozásokat belátható időn belül nem tervezünk. Az idei évi projekt pedig a weboldalunk rendbe-
téte lesz és az, hogy a magazin minél több animéshez eljusson.

Szeretnénk kibővíteni szerkesztőgárdánkat néhány állandó taggal, ugyanis rengeteg ötletünk 
van még, és ti is rengeteget adtok nekünk nap mint nap.
Szeretnénk... nem is! Inkább: biztos, hogy folytatni fogjuk nyereményjátékainkat és még az is 
lehet, hogy nemcsak születésnapunkon, hanem más alkalmakkor is várhatóak lesznek hasonló 
kezdeményezések!

Végezetül pedig egy rossz hírrel kell zárnom 
a soraimat és ezt a visszaemlékezést. Nagyon 
sok üzenetet kapunk az ügyben, hogy a maga-
zin jelenjen meg nyomtatásban. Sajnálattal kell 
közölnöm, hogy a költségeink minimalizálásának 
érdekében a magazin előreláthatóan nem fog 
rendszeresen megjelenni nyomtatásban.
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