Szavazni fogok’19
Az Európai Uniós választások közeledtével az Európai Parlament Nagykövet Iskolájából, a Debreceni
Fazekas Mihály Gimnáziumból hárman (Barna Gréta Panna, Mezei Lilla, Szima Eszter) lehetőséget
kaptunk arra, hogy két kísérő tanárunkkal (Buda Andrea és Lakatosné Tóth Ildikó) ellátogassunk a
február 15-16-án megrendezett kommunikációs és európai uniós ismeretek tréningre. A Szavazni
fogok’19 névre keresztelt rendezvény az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban résztvevő
diákoknak nyújtott segítséget és inspirációt ahhoz, hogy megismerjék, hogy az Európai Unió
polgáraként milyen lehetőségeik vannak, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.
Továbbá - így nagykorúságunkhoz közelítve vagy éppen átlépve azt - kiemelt szerepet kapott a
választásokon való részvétel fontossága is. Az ország minden tájáról érkeztek diákok Budapestre, az
Európai Ifjúsági Központban megrendezett konferenciára, ahonnan csodás kilátás nyílt a fővárosra. A
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. Ezután Maróy Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztője köszöntött
bennünket, akivel később lehetőségünk nyílt találkozni és személyesen is feltenni neki kérdéseinket. A
nyitóbeszédeket előadások és különböző workshopok követték. Pénteken először Dr. Papp-Váry
Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánjának a kreatív kommunikációról szóló interaktív
előadásán vettünk részt, majd Iszak Eszter interjúját hallgattuk meg, ahol megosztotta velünk, hogy
hogyan is vált influenszerré és kitért az európai parlamenti választás fontosságára is. Egy másik
nagyon inspiráló és megdöbbentő előadást is hallhattunk a mindössze 15 éves, szintén influenszer, de
emellett versenysíelő, író, valamint előadásokat tartó Trunk Tamástól. Pénteki napunkat egy kisebb
bulival zártunk, amelyet azoknak a vidékről érkező diákoknak szerveztek, akik ott töltötték az estét.
Így megismerkedhettünk azzal a körülbelül 200 diákkal, akik szintén részt vettek a rendezvényen. A
tréning másnapját Szabados Ágnes, az RTL Klub híradósa nyitotta meg, aki elsősorban az általa
megvalósított Nincs időm olvasni kihívásról mesélt nekünk, valamint arról, hogy hogyan jutott el az
egyetemről, a média és kommunikációs szakról a híradózásig. Nagyon hamar megtalálta velünk a
közös hangot, így előadása után sok fiatal - köztük mi is - megkereste egy beszélgetés vagy egy közös
fénykép erejéig. A szombati nap folyamán részt vettünk még az Európai Önkéntes Szolgálat
önkénteseinek élménybeszámolóján, valamint Lángi Dorkától is sok hasznos tippet kaptunk a Social
Media használatához. A napot egy közös fotóval zártuk, amelyen minden résztvevő és előadó helyet
kapott. A két napos tréning alatt sok hasznos információval, új tudással és kedves ismerősökkel
gazdagodtunk. Felejthetetlen élmény volt!

