
 

#szavaznifogok workshop 
BUDAPESTI TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS 

Dragity Nikoletta |  2019.02. 15-16.  

Rajz: Reinhardt Krisztofer 



1. OLDAL 

A programról: 

A workshopot az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó 

Irodája szervezte a nagykövet iskolák – így az MNÁMK – diákjai, a 

senior nagykövetek és a Szavazni fogok ’19 kampány önkéntesei 

számára Budapesten. Iskolánkat három diák, a szerző mellett Pauna 

Csenge és Reinhardt Krisztofer képviselte a rendezvényen, az iskola 

senior nagykövete, Dr. Major Hajnalka kíséretében. 

 

 
 

Krisztofer, Csenge és én a rendezvény helyszínén 

 

A szervezőknek hála, rengeteg izgalmas és érdekes programon vehettünk 

részt ezen a két napon. A programok változatosak voltak, többféle 

megközelítésben hallhattuk az előadók saját véleményét és személyes 

tapasztalatát egy-egy adott témán belül.  

 

Az egész workshop lényege az volt, hogy megismerjük az Európai Uniót, 

az európai parlamenti választást, a saját lehetőségeinket, emellett pedig 

tapasztalatokat és új barátokat gyűjtsünk. Az EP kapcsolattartó irodák 

igazgatója, Stephen Clark a megnyitón mondott szavaival élnék:  

 

„Ti alakítjátok a jövőt, nektek kell dönteni!” 
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Stephen Clark, az EP kapcsolattartó irodák igazgatója  

Reinhardt Krisztoferrel 

 

Hallhattunk a hírszerkesztésről, arról, hogy mikor jó egy hír és hogyan 

kell szerkeszteni, illetve hallgathatóvá / olvashatóvá tenni. Betekintést 

nyertünk a „Nincs időm olvasni” kampány életébe, alakulásába és 

fejlődésébe is.  

 

Különböző nézőpontokból ismerhettük meg az influencer szó jelentését, 

értékét, és megtudtuk, hogyan válhatunk mi is influencerekké. Valamint a 

GLAMOUR főszerkesztőjével beszélgethettünk egy előadás keretein 

belül, ahol a kérdéseinkre is válaszolt. 

 

Beszélgethettünk hírszerkesztőkkel, akik bíztattak arra, hogy sose adjuk 

fel az álmainkat, vegyünk példát róluk, hisz ők is elérték a céljaikat. 

Megosztották velünk a tanácsaikat, arról, mit tegyünk, ha izgulunk, és 

hogyan feleljünk meg az elvárásoknak.  

 

Az előadások között kávészünetek voltak, amikor egymással is 

megoszthattuk az egy-egy előadáson összegyűjtött gondolatainkat egy kis 

kávé, illetve sütemény mellett. Este pedig részt vehettünk egy ismerkedős 
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esten, ahol egy DJ zenélt nekünk. Tanárainkkal együtt jól éreztük 

magunkat, a program lehetővé tette, hogy a nagykövetiskolák diákjai, 

tanárai megismerjék egymást és a Szavazni fogok ’19 kampány 

önkénteseit. 

 

A szállásunk a rendezvény helyszínén, az Európai Ifjúsági Központban 

volt, ahol az erkélyről és szobánk ablakából gyönyörködhettünk a 

kilátásban, csodálhattuk a parlamentet és Budapestet. Péntek este 

felmentünk a várba, és megfigyelhettük, mennyire más hangulatot áraszt 

a város esti kivilágításban. 

 

 
 

Séta a várban a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium diákjaival 
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Este a Mátyás-templomnál 

 

 

Osztálytársaimmal arra a következtetésre jutottunk, hogy a program olyan 

kereteken belül adott nekünk tájékoztatást, amelyek egy diák figyelmét is 

felkeltik és gondolkodásra buzdítanak. A második nap végére teljes 

egyetértés alakult ki köztem és diáktársaim között abban, hogy szívesen 

eltöltenénk még ilyen programokkal egy pár napot.  

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényről: 

 

http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/rendezvenyeink/2019

-programok/ketnapos-szavazni-fogok-onkentes-akademia-a-fovaros-

felett.html 

 

 
 

 
 


