DélHír portál - Videó: Dulakodás, lökdösődés és ájulás a Prosperitati-féle szerződéskötések közben
Közzétette: Szerkesztő
2017. április 14. péntek, 14:42

Tegnap a szabadkai sportcsarnokban közel négyezer nyertes pályázó, valamint a velük
utazó barátok és családtagok vettek részt az ünnepélyes szerz?dés aláíráson.

"Nem túlzunk, ha azt állítjuk ez egy ünnepi pillanat" - mondta a megnyitó beszédében Nagy
Zita, a Prosperitati Alapítvány irodavezet?je. Az ünnepélyes szerz?déskötéseket azonban
sajnos beárnyékolta a teljes mértékben átgondolatlan és a lehet? legrosszabb módon
megszervezett szerz?dés aláírás lebonyolítása, amely végül óriási lökdös?désbe torkollott, s?t,
nem volt mentes a kisebb incidensekt?l sem.
Nem voltak a helyzet magaslatán a szervez?k

A magyar kormány összességében 65 milliárd forintot szánt a fejlesztésekre, amelyb?l 5
milliárdot a Prosperitati Alapítvány m?ködési költségeire, így például a tegnapi nap
történéseinek professzionális megszervezésére is szántak, ami azonban teljes káoszba fulladt.

A szerz?dés aláírását megel?z?en a Prosperitati munkatársai a meghívó körüzenetükben
kihangsúlyozták: "Kérünk minden résztvev?t, hogy a parkolási nehézségekre, a magas rangú
vendégekre és az azzal járó szervezési feladatokra való tekintettel id?ben érkezzenek a
helyszínre, s id?ben foglalják el a helyüket."

Az emberek ennek megfelel?en id?ben meg is érkeztek, de ahogyan arról tegnap már
beszámoltunk a miniszterek másfél órát késtek, így a tömeg addigra már igen feszült volt. A
további türelmet kér? alapítványi munkatársat pedig többen kifütyülték. A helyzetet tovább
rontotta, hogy sokaknak nem jutott ül?hely sem, a sportcsarnok kijelz?je szerint pedig közel
harminc fokosra hevült a lelátó, illetve a szell?zés hiányában a leveg? szinte teljesen elfogyott.

A szerz?déseket természetesen akár a helyi irodákban, személyre szabott id?pontokban is alá
lehetett volna íratni, azonban a politikai pontszerzés és a beszédek "kötelez?" meghallgatása
miatt ez nem így történt.
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A pártpolitikusok elvonulása után Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezet?je lépett a
mikrofonhoz, aki bejelentette, hogy a méterenként felállított standoknál ABC sorrendben történik
a szerz?dés aláírás. Ekkor a többezres tömeg egyszerre indult meg a pultokhoz, amib?l - mint
az várható volt - sajnos óriási tolakodás alakult ki. Az alapítvány munkatársai többször leálltak a
munkával, amíg mindenki hátrább nem lépett. A tömegben kisebb incidensekre, durvább
szóváltásra és lökdös?désekre is sor került, a biztonsági szolgálat embereinek több esetben
közbe kellett avatkoznia, több személyt pedig orvosi ellátásban kellett részesíteni.

Mindez pedig elkerülhet? lett volna, ha átgondoltabb módon, rendes szervezéssel bonyolítják le
a szerz?dés aláírást. Így azonban a délvidéki magyarság boldogulásának ünnepe az órákon át
tartó tömeges lökdös?désr?l és bosszankodásról szólt.

A szerz?dés aláírások közel 17:00 órakor fejez?dtek be. Az egyik elégedetlenked? nyertes
pályázó ezt a közel hatórás várakozást fel is rótta az alapítvány egyik munkatársának, aki a
támogatás összegére utalva félvárról megjegyezte, hogy "Így is meglesz az órabérük, nem?".

S. Z.
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