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A demonstráció előkészületei reggel 8:00 órakor kezdődtek a Szabadság téren. Ekkor           

kezdett neki a lebonyolításra felkért BGevent KFT. a színpad és a színpadtechnika            
kipakolásához és felállításához. A színpad körülbelül délután 14:00 órakor már készen állt a             
hangbeállásokra vagyis minden az előre megtervezett menetrend szerint haladt. A zenekarok           
beállása közben megkezdődött a hallgatók által létrehozott live stream műsor is, amelynek            
egyik helyszíne a Szabadság tér volt. Itt interjút készítettek például Závada Péterrel és Péterfy              
Borival. 15:30 tájékon elkezdtük az előre felkért zöld mellényes rendezők tájékoztatását és a             
terület bejárását. A terület biztosítását körülbeül 30 rendező végezte a Szabadság tér “U”             
alakú részén. 

17:00 óra után pár perccel Rohonyi Barnabás, hallgató elmondta nyitóbeszédét, majd           
elkezdődött az első zenekar koncertje. Ekkor a tömeg még jóval kevesebb lelkesedéssel, de             
szállingózott be a színpad elé az emberek száma nagyjából megközelített az 1000 főt. A              
beszédek és a zenekarok váltakozása közben érzékelhető volt egy közönségcsere, mivel a            
családosokat, akik délután jöttek ki felváltották a Ricsárdgírre érkező fiatalok. A           
rendezvényen semmilyen technikai fennakadás, fizikai atrocitás vagy túlzott idő elcsúszás          
nem volt, minden tökéletesen és biztonságban ment le. A Ricsárdgír koncerten a tömeg már              
jóval lelkesebben és nagyobb számban vett részt, ekkor volt a demonstráció tetőpontja.            
Legvégül az emberek a “Titkos egyetemet” kántálva és támogató szavakat, mondatokat           
kiabálva alig akarták elhagyni Szabadság teret. 

A rendezvényen a folyamatos fluktuációval együttvéve nagyjából 2.000 ember         
vehetett részt, ami ugyan nem tekinthető egy magas számnak, de semmiképpen sem            
elhanyagolható. A közönség sokszor derékhadát adó SZFE-s hallgatók érezhetően hiányoztak          
az eseményről, mivel sokan vidéken elszórtan más demonstrációk lebonyolításán dolgoztak.          
A budapesti demonstráció csak, az egész országot érintő “fáklyás futás” kontextusában           
értelmezhető, hiszen ez tulajdonképpen, azt megkoronázandó jött létre és, ahhoz          
alkalmazkodott időbeosztásában és programjában. Az esemény összességében betöltötte a         
feladatát, de csak a várt mennyiségű embert tudta mozgosítani, viszont annál kevesebb            
sajtóvisszhangot eredményezett. Ennek oka feltételezhetően a jól célzott és időben          
előkészített kommunikáció hiánya lehetett, a rendezvény maga minőségében és         
relevanciájában megfelelt az elvárásoknak. 
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