Demokráciajáték
2018. május 31-én osztályunk részt vehetett a Parlamentben megszervezett 61. demokráciajátékon.
Már hetekkel a játék előtt elkezdtük a felkészülést, amiben osztályfőnökünk, Zagyi Ferencné volt a
segítségünkre. Ő és Miczán Edina tanárnő kísértek minket Budapestre, és ott is segítették
munkánkat. A Vácin kívül még érkeztek diákok Isaszegről, Budapestről és Miskolcról is.
A demokráciajáték egy olyan egész napos interaktív rendezvény, amelynek során a középiskolás
diákok képviselők szerepét ölthetik magukra, így testközelből tapasztalhatják meg az országgyűlési
munkát. A program keretében a fiatalok részt vehetnek egy bizottsági ülés, egy plenáris ülés és egy
frakcióülés modellezésén, valamint kipróbálhatják a felsőházi ülésterem szavazórendszerét, és a
program végeztével sajtótájékoztatót tarthatnak.
Reggel már háromnegyed hatkor megérkeztünk a gimnázium elé, és hat órakor el is indultunk, de
sajnos a forgalom megakadályozott minket abban, hogy időben odaérjünk. Szerencsére nem sokat
késtünk, így gyors átvizsgálás és lepakolás után már indultunk is az első helyszínre, ami a plenáris ülés
volt. Ezt a felsőházi ülésteremben rendezték meg, ahol a benyújtott törvényjavaslatot vitattuk meg.
Ezt a mi pártunk (Tavaszi Megújulás Szövetsége) indítványozta. A javaslat ezt a megjelölést kapta:
,,a digitális tudat bevezetése a közoktatásba” , azaz a XXI. században az oktatásnak is követnie kell a
világban bekövetkező változásokat, és alkalmazkodnia kell a modern generációk igényeihez, tehát a
törvény eltörli a folyóírás tanítását, és gépírás tanítási órákat vezet be az alapfokú oktatási
intézményekben. Sajnálatos módon a kormánypárt (Ősz-ülők Társasága) és koalíciós partnere (Téli
Menedék Fórum) nem értettek egyet javaslatunkkal, amit természetesen megértettünk, hiszen az
ellenzékhez tartoztunk, de a legnagyobb döbbenetünkre a másik ellenzéki párt (Jövő Nyárért
Egyesület) is ellenünk fordult. A plenáris ülésen mindenki ellenünk volt, és támadtak minket. Kaptunk
hideget-meleget. Próbáltuk védeni magunkat, de már szinte menthetetlen játszma volt. Így
gondoltuk ezt a bizottsági ülésre menet. A bizottsági üléseken minden frakcióból öt ember vett részt.
Itt a benyújtott módosító javaslatokat tárgyaltuk meg. Jómagam az Igazságügyi Bizottság tagja
voltam. Az ülést egyik osztálytársam, Varga Réka vezette. Ő volt az Igazságügyi Bizottság elnöke.
Törvényjavaslatunkat ezen az ülésen sem támogatták. Tennünk kellett valamit annak érdekében,
hogy a törvényt, ha módosításokkal is, elfogadtassuk, bevezettessük. Erre a legjobb alkalom a
frakcióülés volt, amit frakcióvezetőként én vezényelhettem le. Itt – az Országház vendéglátását
élvezve már jóllakottan és kipihenten -- megvitattuk módosításainkat, és újonnan átfogalmazott
törvénymódosítást nyújtottunk be, amit a kormánypárt és koalíciós partnere is elfogadott, végre fejet
hajtottak érveink előtt. Nekünk már nem volt több dolgunk, hiszen a szavazórendszer segítségével a
törvényünket 78%-kal elfogadták. A sajtótájékoztatón szóvivőink (Kurimai Vivien és Nagy Dániel)
boldogan mondhatták el a nap értékelését, és válaszolhattak a résztvevők kérdéseire.
Új tapasztalatokat szerezhettünk és megtanultuk, hogy készek vagyunk küzdeni, de feladni soha!
Reméljük, lesz lehetőségünk részt venni még ezen a játékon. Nem feledjük a demokráciajátékban
kapott jelmondatunkat: ,, Ma kezdődik életed hátralévő része.” (Charles Dederich)
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