
Idén tavasszal új helyszínre költözött az Országos Ifjúsági Sajtófesztivál. A Millenáris D csarnokában 
2013. május 10-én reggel fél 10-kor indultak az estig tartó programok. A színpadon koncertek és 
sztárfellépők szórakoztatták a fiatal közönséget, és ott tartották a pályázatok eredményhirdetését is. A 
rendezvény számtalan helyszínén ismert újságírókkal, tévés személyiségekkel, közkedvelt rádiósokkal 
találkozhattunk, és személyesen tehettük fel kérdéseinket a média meghatározó személyiségeinek. 
Találkoztunk többek között Azurák Csabával, D. Tóth Andrással, Rácz Zsuzsával és Vujity Tvrtkóval. 

Kipróbálhattunk magunkat mint híradós vagy meteorológus, izgalmas vetélkedőkön indulhattunk, 
melyeket inkább több, mint kevesebb sikerrel teljesítettük az értékes nyereményekért. Érdekes, színes 
előadások és fellépések tarkították a programsorozatot. A műsort Pataki Zita időjós vezette. 

A DUE által rendezett nyári táborról széles körű tájékoztatást kaptunk, mely igencsak felkeltette 
érdeklődésünket. A tábor színes programokat kínál, mely nemcsak az újságíró-palántáknak lehet 
hasznos, hanem más, médiával kapcsolatos ismeretek szerzéséhez is igen jó forrás. Ezenkívül 
megtanít csapatban, felnőttekkel és gyerekekkel együtt dolgozni, ami a jövőben rendkívüli mértékben 
hasznos lehet. 

Nem számítottunk rá, hogy ennyi érdeklődő és ennyi fiatal lesz ott, akiket mind az újságírás, a média 
különféle területei foglalkoztatnak. A hírességek közvetlensége és érdeklődése felénk jó 
beszélgetéseket eredményezett, melyek, úgy gondoljuk, hogy nem csak számunkra, hanem számukra 
is hasznos időtöltést jelentettek. Ők megosztották velünktapasztalataikat, mi pedig érdeklődve tettük 
fel kérdéseinket munkájukkal, karrierjükkel és életükkel kapcsolatban. 

Ismereteket szeretünk a Digitális Átállásról. Kitöltöttünk vele kapcsolatban egy totót, mely érdekes és 
hasznos információkat tartalmazott a folyamatról. A témával kapcsolatban más vicces és érdekes 
feladatban is részt vehettünk. Többször összemértük tudásunkat a kábelösszekötő versenyben, 
melyet minden alkalommal egyre jobb és jobb eredménnyel zártunk. Ez a feladat volt személyes 
kedvencünk, mindig jókat szórakoztunk elvégzése közben, és a segítők is hasznos tanácsokkal láttak 
el bennünket. 

Felkeltette figyelmünket egy újság, a DUE Tallózó, melynek célja a fiatal tehetségek kibontakoztatása, 
nagyközönség előtti bemutatása, illetve motiválása a minél igényesebb és tartalmasabb cikkek 
írására. Az újságba csak válogatott diákújságírók legszínvonalasabb munkái kerülhetnek be. Több 
iskolában ingyenesen elérhető ez a magazin. Sajnos ez nálunk még nem elterjedt, de szívesen 
fogadnánk, hiszen egy rendkívül izgalmas, érdekes és fiatalos cikkekkel teli lapról beszélünk. Mi több 
példányt is begyűjtöttünk magunknak. 

Jó élmény, sok tapasztalat, jókedv és ideális kapcsolatszerzési lehetőség! Ajánljuk mindenkinek, aki 
egy kicsit is érdeklődik a média iránt! 

Dózsa Bianka és Kiss Dorottya 



  


