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Budapestre kaptak meghívást augusz-
tus utolsó hetében gyergyószentmiklósi 
magyarörmény fiatalok, hogy pálya-
választásukhoz segítséget kapjanak. A 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 
Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat közös szervezésében elsősorban 
olyan tinédzsereket vártak, akik kacér-
kodnak a kommunikációs területtel, a mé-
dia világával. Feladatot is kaptak: pár per-
ces videóval mutassák be, miért is kedve-
li a külföldiek Budapestet.

Az esemény szakmai felelőse Esztergály 
Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat elnöke elmondta, az esemény célja az, 
hogy a saját fiataljaikat, a magyar örmény 
fiatalokat támogassák a pályaválasztás-
ban, és segítsék, ahogy csak lehet.  A kez-
deményezésre 16 év körüli fiatalok érkez-
tek, számukra egy igen szoros 
programot szerveztek. Az ötna-
pos látogatás első napján előadá-
son vehettek részt a vendégek, 
ahol megismerkedhettek a kom-
munikáció különböző speciális 
területeivel, a hír fogalmával, il-
letve azzal, hogy milyen üzenetei 
vannak, és milyen fontos, kiemelt 
szerepe van ennek a területnek. 
Betekintést kaphattak a politikai 
és a kulturális kommunikáció kö-
rébe, és szó esett a szakma buk-
tatóiról is.

Kerületi televíziónál is szerezhettek ta-
pasztalatot a fiatalok – tette hozzá az el-
nök asszony – második nap kipróbálhat-
ták magukat mikrofonnal kamera előtt, 
óriási élmény volt ez számukra. Más-
nap lehetőségük nyílt személyesen meg-
tekinteni egy országos televízió csatorna 

Gyergyói fiatalok budapesti látogatása
stúdiójában az időjárás jelentés felvétel-
ét. Látták az egésznek a nyüzsgését, a sok 
kamerát, a hatalmas technikai hátteret, így 
az egész televízió működésére kaptak egy 
kis rálátást. Országos rádiót is megláto-
gattak a fiatalok, nagyon élvezték, mara-
dandó élményt jelentett számukra. 

A Szabadság hídon – amelyet nyárra 
ideiglenesen lezártak - ezekben a napok-
ban még tartott a piknik, a fiatalok egy 
hangulatos swing estét töltöttek el itt, le-
hetett swingelni, a hangulatot akrobaták 
műsora színesítette – idézte fel Esztergály 
Zsófia.

A Budapestre érkezett gyergyószent-
miklósi fiatalok – hazulról – házi felada-
tot is kaptak: készítsenek pár perces fil-
met Budapestről, Közép-Európa harma-
dik legkedveltebb városáról. Egyebek 

mellett azt kellett kideríteniük interjúk és 
helyszíni forgatások segítségével, hogy 
a külföldiek miért szeretik Budapestet, 
mi fogja meg őket a fővárosban, mi tet-
szik nekik, miért látogatnak el ide. A kész 
munkákat a gyergyói kulturális fesztivá-
lon mutatják be. 


