
This time I’m voting (Szavazni fogok ’19) 

 

2019. február 15-16-án az Európai 

Parlament Kapcsolattartó Irodája 250 

fiatalnak és önkéntesnek szervezett 

kétnapos képzést az Európai Ifjúsági 

Központban. A Szavazni fogok’19 

rendezvény az intézményi kampány 

közösségének és az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban résztvevőknek nyújtott 

készségfejlesztést és inspirációt ahhoz, hogy az európai választásokon való részvétel fontosságát 

minél szélesebb körben terjeszthessék. A rendezvényen részt vett iskolánk szenior nagykövete, 

Czeglédi Tímea és junior nagyköveteink, Chamik Dorottya, Lámer Lotti, Seiler Lili és Susán 

Hanna is. 

A fiatalok és az önkéntesek az ország minden területéről érkeztek a kommunikációs és EU-s 

ismereteket kínáló konferenciára, ahonnan csodás kilátás nyílt a fővárosa. A nagy érdeklődés 

mellett megtartott rendezvényt Lővei Andrea, az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának 

vezetője nyitotta meg, majd Stephen Clark, az Európai Parlament Kommunikációs 

Főigazgatóságának igazgatója mutatta be a „Szavazni fogok” kampányt. 

A nyitóbeszédeket, előadássorozatok és 

workshopok követték. Iszak Eszter, Trunk 

Tomi és Fenyvesi Zoltán influenszerek, 

Maróy Krisztina, a Glamour magazin 

főszerkesztője, Nagy-Salánki Zsuzsa, az RTL 

hírszerkesztője és Dr. Papp-Váry Árpád, A 

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, 

Kommunikációs és Turisztikai Kar dékánja, 

marketing szakember - hogy néhány előadót 

megemlítsünk - ragadták meg a fiatalok figyelmét előadásaikkal a közösségi média szerepéről és 

fontosságáról, az európai választások által képviselt értékekről és az önkénteskedés előnyeiről. A 

fiatalos energia az esemény egyik fő mozgatórugója volt. A rendezvényen analóg fotózásra is 

lehetőség nyílt, melynek  segítségével a résztvevők megörökíthették, hogy számukra miért is olyan 

fontos a szavazás. A fényképsarok igazán népszerűnek bizonyult, Stephen Clark igazgató úr, 

valamint az előadók sem hagyták ki az alkalmat. A helyszínen a budapesti Európa Pont és a 

Tempus Közalapítvány is megjelent, segítve a fiatal korosztály tájékozódását az Erasmus 

csereprogram és egyéb európai uniós lehetőségek témakörében. 
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Összességében egy igazán vidám és figyelemre méltó rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az 

esemény a választási kampányról való tájékozottság növelését, a közös európai értékekre való 

figyelemfelhívást és a kommunikációs készségek fejlesztését segítette. A fiatalok érdeklődését és 

aktív részvételét nagy sikernek könyveljük el, hiszen fontos, hogy mindenki érezze, hogy van 

beleszólása Európa jövőjébe, kimondja, hogy „Szavazni fogok és a választások napján 

szavazatával tevőlegesen is formálja Európa jövőjét.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/rendezvenyeink/2019-programok/ketnapos-szavazni-fogok-onkentes-

akademia-a-fovaros-felett.html 

 

 

 

 


