
* A tüntetést szervező pedagógus-szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a tüntetésen a szolidaritást a jelenlétükkel is kifejező konföderációk, ágazati 

szakszervezetek, szakmai szervezetek, civil szervezetek zászlói, jelképei, nevüket megjelenítő táblái jól láthatóak legyenek. Kérjük, hogy a jelképeket a 
Szalay utcai színpad elé érve a járda szélére húzódva emeljék magasra, hogy a mögöttük sorakozó tömeg jól láthassa a színpadot. 

 

 
 

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS A MAGYAR KÖZOKTATÁSÉRT 

PEDAGÓGUSNAPI TÜNTETÉS 

Budapest, 2012. június 3. (vasárnap) 

Gyülekezés helyszíne: V. ker., Jászai Mari tér 

FORGATÓKÖNYV 

10:30 – 11:30   Gyülekezés 

A gyülekezés alatt térzene: Bányász  Fúvószenekar 

Buszok érkezése, kiszállás: Széchenyi rakpart (felső rakpart, melléklet szerint) 

Buszok parkolása: az alsó rakparton, ha nem férnek el, a Dráva utcai parkolóban (vasárnap ingyenes). 

A buszokon a tüntetés plakátját és a szakszervezet logóját Budapest körzethatárát elérve jól látható 

helyre ki kell tenni. A könnyebb beazonosítás érdekében a település neve is legyen kitéve. 
 

11:15 Felsorakozás a vonuláshoz 

1. sor Bányász  Fúvószenekar 

2. sor pedagógus-szakszervezetek zászlóvivői egymás mellett (5 fő)  

3. sor pedagógus-szakszervezetek elnökei egymás mellett (5 fő) 

4. sor meghívott konföderációk, ágazati szakszervezetek, szakmai szervezetek, civil szervezetek 

            1-1 képviselője, aki a szervezet zászlóját/jelképét/nevét megjelenítő táblát tartja 

            egymás mellett /esetleg több sorban 

5. sor meghívott konföderációk, ágazati szakszervezetek, szakmai szervezetek, civil szervezetek    

        vezetője vagy képviselője, 1-1 fő egymás mellett /esetleg több sorban 

6. sor pedagógus tüntetők teljes útszélességben felsorakozva 

7. sor ágazati szakszervezetek, szakmai szervezetek, civil szervezetek tagjai, és a tüntetés 

valamennyi résztvevője 

(A zászlót tartó tüntetők a Szalay utcába érve a sorok szélén helyezkedjenek el, hogy a résztvevők jól 

láthassák a színpadot, a kivetítőt.)  

11:30  Indulás a nagygyűlés helyszínére 

 A fúvószenekar indulójára elindul a menet a kijelölt útvonalon (térkép mellékelve). 

 A színpad a Szalay utca és a Szemere utca kereszteződésében lesz felállítva.        

 Hangosítás a Szalay utcában végig, kivetítő a Honvéd utca sarkán. 
 

12:00     Nagygyűlés 

13:00 A petíció felolvasása, átadása   

13:30 A tüntetés bezárása 
 

A petíció átadását követően a narrátor tájékoztatja a tüntetőket arról, hogy ki vette át a petíciót, megköszöni a 

résztvevők jelenlétét, bezárja a tüntetést. 
 

Budapest, 2012. május 22. 

A tüntetést szervező bizottság 
Mellékletek: 

Felhívás demonstrációra 

Térkép: vonulási útvonal 

Térkép: parkolás, mentők, WC 
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