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Maradnak a megmaradásért
Már négy hete, hogy október 16án, hétfőn ezres tömeg vonult Debrecenben is az utcára a kormány
lelepleződött hazugságai miatt.
A Kossuth téren azóta is minden
este hét és kilenc óra között legkevesebb 150–200 fő demonstrál kitartóan. Alapvető céljaik: a
Gyurcsány-kormány megbuktatása, alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása, mely történelmi
alkotmányunkat helyezné vissza
jogaiba, továbbá a „Gyurcsányjelenség” kiváltó okainak megszüntetése.
A demokratikus elvek alapján
bárki szót kérhet a téren, bejegyzést tehet az ott nyitott „Fehér
könyvbe”. Sokan ecsetelték-elemezték a helyzetet, egészségügyi szakemberek, jogászok, közgazdászok,
diákok, pedagógusok, művészek,
nyugdíjasok, egyszerű családapák
és családanyák, hitoktatók, ötvenhatosok és mások. A napi problémák mellett a múlt elhallgatott
sérelmei, visszásságai és a szintén
eltitkolt jövőbeni sötét kilátások
is szóba kerültek. Megfogalmazódott: a megszorítások és a várható
infláció csak porszemnyit hoznak
vissza az eltűnt hatalmas adós-

ságfelvételből, amiből többszörösen újjáépíthető lenne egy ország.
A demonstrálók közfelkiáltással
helyi képviseletet választottak, és
Erdei Józsefet – aki irodalmi előadásairól is ismert – delegálták az
országos kerekasztalba.
A budapesti Kossuth térről és
máshonnan is érkeztek ismert felszólalók. Tőkés László az összetartás fontosságát hangsúlyozva szólt
a jelenlévőkhöz, mivel a nemzet
ügyéről van szó. Waszlavik László
a népszerű Kossuth tér-indulóját
adta elő. Toroczkay László abban
látja a jelentős különbséget ’56-hoz
képest, hogy akkor nem volt televízió, ami előtt megtévesztve ott-

hon ültek az emberek – mint ma.
Pitti Katalin a kitartásra buzdított
énekével is. Melocco Miklós képzőművész arra figyelmeztetett, ne
hagyjuk ’56 emlékét beszennyezni a szellemiségünkhez, nemzeti értékeinkhez méltatlan vezetők
által. Neves debreceni személyiségek is mikrofonhoz léptek: például
Bertha Zoltán irodalomtörténész,
Bölcskei Gusztáv református püspök, Tréfás György operaénekes.
A házigazda, Ágoston Tibor
többször is szót emelt a pártsemlegesség mellett, s csatlakozásra
hívott minden tiltakozót, hovatartozásra való tekintet nélkül. (Párthoz kötődő felszólalók csak az első

Uszodaátadás
meglepetésvendégekkel
Munkaügyi ellenőrzést tartottak szombat
reggel az új fedett sportuszodában az átadási
ünnepség napján. A területen abban az időpontban az utolsó simításokat végezték, így
egyebek mellett a térkő rendbetételét és földmunkákat, amikor három irányból hét-nyolc
munkaügyi ellenőr vette körbe a mintegy 300
négyzetméteren tevékenykedő munkásokat.
Megvizsgálták az alvállalkozókat, felvették
a dolgozók adatait, kikérdezték őket, jegyzőkönyvet készítettek, ami mintegy egy-másfél
órát igényelt, akkor amikor minden perc számított – tudtuk meg a helyi műszaki irányítók információja alapján.
Kertész Sándor az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Északalföldi Munkaügyi Felügyelőségének igazga-

tója megerősítette, hogy szombaton valóban
ellenőrzési napot tartottak, így 6–8 helyszínen jártak a felügyelők, köztük az uszodában
is. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy
főként az építőiparban hétvégén is dolgoznak
a munkások, de a jelenléti íveken ezt pihenőnapként tüntetik fel. Az új létesítményben
tevékenykedő 8–9 munkáltató többsége szabályosan foglalkoztatja a munkavállalókat,
három esetben azonban tovább folyik a vizsgálat, aminek eredménye később várható. Az
igazgató hozzátette, tervezett ellenőrzést hajtottak végre az uszodában, ám arról nem volt
tudomásuk, hogy éppen az átadási ünnepség
napjára időzítették a szemlét.

napokban voltak: Kósa Lajos polgármester a békesség megőrzése, de a szólásszabadság garantálása érdekében tartott beszédet.)
Volt este, amikor a legnagyobb
tapsot civilruhás rendőrök kapták, akik tetten érték egy tüntető
kerékpárjának tolvaját. A rendvédelmi dolgozók demonstrációjának napján „viszonzásul” a debreceni demonstrálók védelmezték
jelképesen a rend őreit. Tiltakoztak viszont a tüntetőkkel szembeni budapesti túlkapások, jogtiprások ellen.
Két petíció is készült: a helyi
MSZP-s országgyűlési képviselők
hazugság melletti szavazása elleni tiltakozásul, és Juhászné Lévai
Katalin mentelmi jogának felfüggesztése érdekében. Felszólítottak
az október 23-i megemlékezéseken
való részvételre – azzal, hogy az
’56 szelleméhez méltatlan politikai
erők szereplése esetén hátat fordítással tiltakozzunk.
A „megmaradásestéknek” is
emlegetett demonstráció szervezői
28-án estére nagyobb szabású eseményt terveznek – többek között
az Ismerős Arcok zenekarral.
Héty Péter

Csobbanjunk!
A Debreceni Sportuszoda október 16-án megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.
Hétfőtől az alábbi jegy- és bérletárak érvényesek: Belépőjegyek: felnőtt jegy: 780 Ft. Diák/nyugdíjasjegy: 550 Ft. Gyerekjegy (3–7 éves
korig): 300 Ft. Úszójegy, hétköznap 6.00–8.00:
450 Ft. Úszójegy, hétköznap 18.30–20.30: 450
Ft. Nyugdíjasjegy, hétköznap 8.00–14.00: 390 Ft.
Kísérőjegy: 150 Ft. Szaunajegy: 690 Ft. Felnőttkombináltjegy (uszoda+szauna): 1400 Ft. Diák-/
nyugdíjas-kombináltjegy (uszoda+szauna): 1170
Ft. (3 éves kor alatt a belépés ingyenes)
Bérletek: 10 alkalmas felnőttuszoda-bérlet:
7020 Ft. 10 alkalmas diák-/nyugdíjas-uszodabérlet: 4950 Ft. 10 alk. felnőtt-kombináltbérlet
(uszoda+szauna): 12 600 Ft. 10 alk. diák-/nyugdíjas-kombináltbérlet (uszoda+szauna): 10 530 Ft.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00– 21.00,
szombat: 8.00–19.00, vasárnap: 8.00–18.00.
Medencezárás záróra előtt fél órával. Az uszoda telefonszáma: 52/50-66-76.

