
 

    

 

 

 „ELJÖTT AZ IDŐ!” 

AZ ORSZÁG JÖVŐJÉÉRT VALÓ KÖZÖS FELLÉPÉSRE 
 

Budapest, 2016. február 13. (szombat) 
Gyülekezés helyszíne: V. ker., Jászai Mari tér 

10 órakor vonulás a Kossuth térre 

FORGATÓKÖNYV 

08:00 –ig Magyar Taxisok Szakszervezete (MTSZ) 20 db gépkocsival két oszlopban 

felsorakozik a Balassi Bálint utcában 
 

08:00–10:00   Gyülekezés az V. kerület, Jászai Mari téren 

 A gyülekezés alatt térzene: Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar 

- tüntetés kellékeinek – kötények, zászlók, biciklicsengők – átvétele  

 A buszokról az id. Antal József rakparton, az Olimpiai park magasságában lévő lépcső 

közelében lehet leszállni, és a Széchenyi felsőrakpart járdáján, nem demonstratívan 

kell megközelíteni a Jászai Mari teret.  

 Ezt követően a buszok a KRESZ szabályai szerint leparkolnak a Dráva utcai 

parkolóban.  

 Rendezők segítik a buszokról történő le- és felszállást, a rendezvény gyülekező 

helyszínének megközelítését. 

 A rendezvény végére a buszok az Alkotmány utcában várják az utasaikat. Ezért minden 

buszon legyen olyan felelős, aki rendelkezik a buszsofőr telefonszámával, hogy 

megtalálják egymást! Részletesebb tájékoztatást a nagygyűlés zárásakor adunk. 
 

09:45 Felsorakozás sorrendje a vonuláshoz: 

1. 10-10 TAXI 

2. fúvószenekar 

3. transzparens 

4. a színpadon beszédet mondó szónokok  

5. konföderációk elnökei, ágazati szakszervezeti vezetők és zászlóvivőik  

6. tüntetők     

 A menet élén a Pedagógusok Szakszervezete tagjai haladnak kötényben, zászlóikkal. 

Az összes többi pedagógust arra kérem, sorakozzanak fel mögöttük, hogy a 

pedagógusok egy blokkban vonulhassanak. Őket a más ágazathoz tartozó 

szakszervezetek követik. 

 Kérem az ágazati szakszervezeti vezetőket, hogy tagjaikat ágazatonként külön-külön 

csoportokba gyülekeztessék a Jászai Mari téren, és így, csoportosan kapcsolódjanak 

be vonuláskor a sorba, hogy blokkokban jelenjenek meg az egy-egy ágazathoz tartozó 

résztvevők. 

 



 

 

10:00   Indulás a nagygyűlés helyszínére 

 Útvonal: Balassi Bálint utca, Markó utca, Szemere utca, Szalay utca, Kossuth Lajos tér 

 A taxisok felvezetik a menetet a Honvéd utcáig.  

 A vonuló tüntetők élén a fúvós zenekar halad és játszik, egészen a színpadig.  

 A Szalay utcában, az EMMI előtt a felvonulók biciklicsengők megszólaltatásával 

jelzik elégedetlenségüket. (Biciklicsengőt a gyülekezés helyszínén adunk.) 

 A Kossuth térre beérkezve, a színpad két oldalán elhelyezkedő ledfal előtt 

felsorakoznak a konföderációk elnökei, az ágazati szakszervezeti vezetők és 

zászlóvivőik. 

 
 Út 

11:00      Nagygyűlés a Kossuth téren    

 Narrátor:    Köszönti a résztvevőket, felhívja a színpadra szónokokat. 

 Zene:         Himnusz 

 Narrátor:   Felhívja a figyelmet, hogy a ledfalon olvasható a jelenlévő 

szakszervezeti konföderációk, ágazati szakszervezetek, szakmai és civil 

szervezetek felsorolása. 

 Beszédet mondanak: 

 (A színpadon hozzászólók sorrendje még nem eldöntött, ezért alfabetikusan közöljük a 

nevüket.)  

1. Boros Péterné - Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 

Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) főtitkára 

2. Csóti Csaba - Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete 

(KKDSZ) alelnöke 

3. Dávid Gyula Márton – diák  

4. Fazakas Gergely – szülő  

5. Galló Istvánné – Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke 

6. Mendrey László – Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elnöke 

7. Pilz Olivér – Herman Ottó Gimnázium Miskolc, tanár 

8. Sándor Mária – Magyarország a Magyar Egészségügyért Civil Társaság 

(MMECT) 

9. Szűcs Viktória – Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) 

elnöke 

10. Varga Andrea – Autonóm Területi Szakszervezet (ATSZ) elnöke 

  Zene:         Szózat 

 

12:30  A tüntetés bezárása 

 

 

Budapest, 2016. február 10. 


