
   Parlamenti különóra 

 

  December 6-án, korán reggel indultunk el 25-en, a 9. NY osztályosok osztályfőnökünkkel, Zagyi 

Ferencné tanárnővel Budapestre, a Parlamentbe. 

     Izgatottan léptünk be az Országház ajtaján. Nehéz volt elképzelni, hogy szinte az egész napot itt 

fogjuk tölteni! Több helyiséget is végigjártunk, de először a könyvtárba vezetett az utunk. Az 

olvasótermi böngészés után egy különteremben régi országgyűlési jegyzőkönyveket és parlament elé 

tárt költségvetési javaslatcsomagokat tanulmányozhattunk. Mindenki választhatott egy tetszés 

szerinti másolati példányt, s azt el is hozhattuk. Egy idegenvezető segítségével megnéztük a 

Parlament gyufaszálból készített makettjét, amelyet egy miskolci család készített, majd 

adományozott az államnak. Ezután lehetőségünk volt megtekinteni az országalmát, a jogart és a 

Szent Koronát. Nagy meglepetésünkre az őrség épp akkor végzett kardváltást. Ezután a hölgy 

elvezetett minket az ülésterembe, ahol Demeter Márta képviselő asszony tartott előadást a 

parlamenti mindennapokról. Sokan kérdeztek tőle, s ő szívesen válaszolt. Bár ő is próbált faggatni 

minket, hogy milyen törvényjavaslatot nyújtanánk be a leghamarabb, ha tehetnénk. Az előadás után 

megebédeltünk az Országház büféjéhez tartozó folyosón, majd visszamentünk az ülésterembe, ahol a 

szerepjáték következett. A csoportunkból két diák vett aktívabban részt benne: Nagy Boglárka 

miniszterelnökként és jómagam frakcióvezetőként. Mindezek után az őrség bemutatóját nézhettük 

meg, ahol szívesen várták az önként jelentkezőket, hogy megtanulják, hogyan kell vigyázzban állni. Az 

osztályunkból ismét két tanuló jelentkezett: Jobbágy Anna és mellette én. Ezek után a kvízjátékra 

került a sor, amelyet a mi csoportunk nyert meg. Nagy meglepetésünkre egy tortát adtak át nekünk 

nyereményként. A túra legvégén megnézhettünk egy igazi plenáris ülést, ami nagyon izgalmas volt. 

Azért is, mert itt újra „átvizsgáltak” minket, s néhányunknál besípolt a rendszer. Semmit nem 

vihettünk be az ülésterembe, és halálos csendben kellett már a csigalépcsőn is felosonnunk, majd 

belépnünk az ülésterem karzatára. 

     Mindenkinek nagyon tetszett ez a kirándulás. Jól éreztük magunkat, s bár fáradtan, de 

élményekkel telve indultunk haza. 

 

                                                                                                                                                       Varga Réka 9. NY 


