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Kinek mit jelent: piros-fehér-zöld
Debrecenben még nem is annyira
jellemző, amennyire az országban
elszabadultak az indulatok. De
íme egy hazai példa: egy fiatalember, ifj. Bertha Zoltán így járt, amikor a Kossuth térről jövet eltörték a
piros-fehér-zöld zászlóját. Történetét szó szerint adjuk közre.
A debreceni főtér közelében, a Dósa
Nádor téren álltam egy étterem
melletti sarkon a magyar, pirosfehér-zöld zászlómmal. A barátaimat vártam. Észrevettem, hogy
közeledik felém egy 5–6 fős csoport a főtér irányából. Mivel láttam,
hogy valamilyen mértékben ittasak, ezért hátat fordítottam nekik,
nehogy megszólítsanak. Amikor a
közelembe értek, ennyit hallottam:
„Na itt a zászló!” Ezután röhögni kezdtek. Szerencsétlenségemre az autójuk mintegy 4 méterre
volt tőlem, amibe beszállni készültek. Ekkor ilyen mondatok hangoztak el tőlük: „Hajrá MSZP!” és „Mit
vadmagyarkodsz azzal a zászlóval?”
Erre megfordultam és megkérdeztem tőlük, hogy a magyar zászlóra miért mondja, hogy vadmagyar.
Az egyszerűen magyar. Nem kapKözel félezer ember, 423 sértett és
tanú jelentkezett eddig az október 23-i budapesti brutális rendőri intézkedések miatt a Fidesz Új
Demokrácia Központjánál a Hír
Tv híradásai szerint. Csak kevesen
mertek hivatalos feljelentést tenni,
mivel félnek a rendőröktől. Több
sérült tüntető jelezte: nyilatkozatot
írattak alá velük a rendőrök, melyben elismerik, hogy nem történt
rendőri túlkapás, nem verték meg
őket, és beismerik a rendzavarást.

tam választ. És elmondtam, hogy
nem vagyok fideszes. Erre teljesen
érthetetlenül valamelyikük azzal
a kérdéssel jött, hogy dolgoztam-e
már napi 20 órát. Majd egy másik,
hogy ő évi 400 ezer forint adót
fizet. Én még mindig a kiindulópontnál maradtam, és megkérdeztem, hogy mi a baj a magyar zászlóval? „Maguk nem magyarok?”
Valamelyikük úgy válaszolt, hogy
menjek haza aludni. Meg hogy az
a baj, hogy nem maradok otthon.
És hogy elegük van a tüntetésekből. „Dolgoztál már?” És miközben
ez elhangzott, az egyik közeledett
felém. „Én megkérdeztem, hogy
mióta tegeződünk?” És ő csak közeledett, a végén már az orrát is hozzányomta az enyémhez. Megkértem, hogy ne érjen hozzám. Ezután
egy másik kicsavarta a kezemből a
magyar zászlómat és a térdén csap-

kodva kettétörte és a földhöz vágta.
Erre már szemtanúim is vannak,
mert időközben megérkeztek. Valószínűleg ez mentett meg attól, hogy
megverjenek azért, mert magyar

Mi nem hazudunk címmel zajlott ünnepi Megmaradás-koncert a debreceni Kossuth téren október 28-án. Az esten fellépett – mások melletta Hajdú Néptánc Együttes, Urbán-Nagy Róbert operaénekes, dr. Papp
Lajos szívsebész, Dánielfy Zsolt, Kóti Árpád és Miske László színművészek, Magyarosi Árpád énekes, Pósán László országgyűlési képviselő,
Béke Csaba lantművész, Becsky Tibor önkormányzati képviselő, valamint a Tekila zenekar és az Ismerős Arcok együttes. A résztvevők kirakták
a nemzeti címert mécsesből a Kossuth tér burkolatán a beszédek közben
zászló volt nálam. Ezután az életkoromról magyaráztak, hogy 18 évesen... 20 éves vagyok. Meg hogy ők
nem csinálnak hülyeséget – hangzott el a magyar zászló meggyalázása után. Számukra tehát nem
hülyeség kettétörni a magyar zászlót és földhözvágni. Én még egyszer megkérdeztem: „Magyarok
maguk?”. Ekkor volt köztük egy,
aki csitította a többit, beültek a
kocsiba. Valamelyikük azt mondta, hogy „Ez azért tényleg hülyeség
volt.” De a többi röhögött. Talán az
ezt megelőző provokáció nem tartozik a hülyeség kategóriába? Talán
tényleg nem. Abban az esetben, ha
mindez előre kitervelt dolog volt. És

elhajtottak. Megjegyeztük a rendszámot.
Az egyik barátom kihívta a rendőrséget. Elmondtam, mi történt.
Megkérdezték, hogy bántalmaztak-e. Mondtam, hogy nem. Azt
mondták széttárt karral, hogy „Hát
akkor...”. Én megkérdeztem, hogy ha
a zászlóégetés törvénytelen, akkor a
törés és földhözcsapás nem az-e. Azt
felelte a rendőr, hogy lehet feljelentést tenni, de hát egy zászló...
Nekem az egyik legnagyobb érték.
A hazámat jelképezi. És ez most
lehet, hogy jobban fáj, mintha engem
vertek volna meg. Lehet, hogy sokan
nem értik, de ilyen emberek is élnek
Magyarországon. A saját hazámban.

