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Beszámoló a Nemzetközi Demokrácia Tréningről

2007. július 15-én nagy izgalommal indultunk el barátnőimmel Nagykovácsi felé. A gyönyörű
környezetben fekvő Teleki-Tisza-kastély kiváló helyszínül szolgált.
A résztvevők folyamatosan érkeztek, és már a szállás elfoglalása közben nagy lehetőség nyílt
az ismerkedésre. Kicsit csalódott voltam, mikor megtudtam, hogy a német résztvevők
mégsem jöttek el, azonban csalódottságomat a rendkívül kedves, és könnyen ismerkedő cseh
lányok hamar elfeledtették. Mihelyt beléptünk a szobába, mindenki bemutatkozott, és
megmutatták, hogy hol van még hely számunkra.  Aztán a spanyol lányok érkeztek a
utoljára. Már messziről hallottuk, hogy jönnek, olyan hangosak voltak. Kiderült, hogy ők
nem tudnak angolul, és így elég nehéz volt elkezdeni az ismerkedést, mivel a legtöbben nem
tudunk spanyolul, de szerencsére volt, aki segített. A többi résztvevővel a vacsora utáni
mókás, közös játékok során lehetett ismerkedni.
Mindenki számára nagy dilemma volt, hogy hogyan állítsa össze a ’timetable’-t, melyik
workshopokon vegyen részt, de aztán hétfő reggelre mindenkinek sikerült döntenie. Hétfőn
reggeli után felépítettük közösen a demokrácia labirintusunkat. Akkor még együtt lehettünk
az összes résztvevőkkel, aztán délutántól mindenki ment a maga által választott
workshopokra. A workshopokon jól esett bebújni hatalmas hőség elől a hűvös
könyvtárszobába, és beszélgetni a többiekkel az éppen adott témákról.
Elég sok időt töltöttünk Budapesten. Egyik nap végig velünk voltak a spanyolok, ami nagyon
nagy élmény volt, mert ők mindig, mindenhol feldobták a hangulatot és megnevetettek
bennünket. Ha a mozgólépcsőn mentünk le a metróhoz, vagy éppen a villamoson utaztunk,
soha sem unatkoztunk. Az éjszakai budapesti túra is fantasztikusra sikeredett. A kivilágított
város, a Duna-parti séta megadta az alapokat a jó hangulathoz! Mindenki jó kedvű volt!
Együtt kiültünk a Deák-térre egy nagy körben, és mindenkivel tudtunk beszélgetni! A
spanyolok és a csehek is tanítottak nekünk szavakat, és mi is nekik!
Az idő sajnos gyorsan száguldott, és egyszerre eljött a péntek este.  Az utolsó csapatjáték
fantasztikusan sikerült, és a búcsúparty szintén! Utána pedig e-mail cím cserélgetések
következtek!
Nagyon jól éreztem magam ebben az egy hétben, sokat tanultam, felejthetetlen élményben
volt részem. Jó volt úgy elválni a többiektől, hogy ’Meet next year in Barcelona!’, ami
remélem, hogy minden mostani résztvevő számára teljesülni is fog!!!
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