10. OLDAL
Medgyesi Lajos földműves, Papp János asztalos, id.
Papp Sándor gépszerelő (az állami gazdaságban a
munkástanács elnökének is megválasztották), Szabó
Sándor földműves, Szabó Zsigmond szabó, Szilágyi
Géza ktsz-dolgozó, Á. Varga Imre földműves és
Vékony Vince földműves lettek.
Valószínűleg a vezetőség megválasztásával
párhuzamosan történt meg a szakbizottságok felállítása
is. A mezőgazdasági bizottság elnöke Balla Lajos,
tagjai: Hegyesi József, Á. Varga Imre és Vékony
Vince; a pénzügyi bizottság elnöke Dózsa Géza, tagjai:
Kántor Gyula, Daróczi Sándor és Szabó Sándor; a
begyűjtési bizottság elnöke Medgyesi Lajos, tagjai:
Vékony Vince, Fésüs Gyula és Fazekas Zsigmond; a
népművelési és oktatási bizottság elnöke Varga
György, tagjai: Kocska Lóránt, Csordás István és ifj.
Éles József; az ipari bizottság elnöke Zétényi Károly,
tagjai: Szabó Zsigmond, Papp János, Bujdosó Béla és
Szilágyi Géza lettek.
Miközben folyt a község új vezetőinek
demokratikus megválasztása, a Gépállomásról
megérkezett egy pótkocsis zetor, amelynek azt a
szerepet szánták a tüntetők, hogy lehúzatják vele a
még mindig álló szovjet emlékművet. Láncot kötöttek
rá, s azzal próbálták ledönteni, azonban a lánc
elszakadt, az emlékmű pedig továbbra is állva maradt.
Az elszakadt láncot összekötötték, de az újabb
próbálkozás ismét sikertelen lett. Ezt követően a
kudarcot valló zetorral kimentek az állami gazdaságba,
hogy hozzanak egy jóval erősebb erőgépet. Az állami
gazdaságból egy lánctalpassal (sztalinyeccel) tértek
vissza a község főterére, azonban a lánctalpassal
hozott lánccal sem tudták ledönteni az emlékművet,
mivel az ismét elszakadt. Ekkor a helybeli ktsz sietett a
tüntetők
segítségére,
ugyanis
rendelkezésükre
bocsátott egy drótkötelet, amellyel aztán már
eredményesen tudtak megbirkózni a feladattal. Ezt
követően Szotter László asztalos tanuló szavalt el egy
verset a jelenlévőknek.
Mivel a tömeg a szovjet emlékmű ledöntése után
sem nagyon akart feloszlani, és a rendőrség is a
tüntetők szétoszlatására törekedett, Zétényi a
forradalmi bizottság vezetőségének megválasztása
után, már mint annak elnöke ment oda a ledöntött
szovjet emlékműhöz, s állítólag az alábbi kijelentést
tette: „most már elértük célunkat, a szégyenünket
ledöntöttük”. A jelenlévők csak ezt követően hagyták
el a helyszint, s mentek haza.

KERESZTESI HÍREK
Utószó gyanánt
A jelképek eltávolítói, illetve a szobordöntők
közül hét főt állítottak bíróság elé.
Zétényi Károly a debreceni megyei bíróságon I. fokon
7 év börtönbüntetést kapott, egyes jogainak
gyakorlásától 5 évre tiltották el, valamint 600 Ft ingó
vagyon elkobzására ítélték. A megismételt I. fokú
tárgyaláson a börtönbüntetést helybenhagyták, de
egyes jogainak gyakorlásától 10 évre tiltották el,
illetve teljes vagyonelkobzásra ítélték. II. fokon a
Legfelsőbb Bíróság a börtönbüntetést 5 évre
leszállította.
Id. Éles Józsefet I. fokon 2 év börtönbüntetésre
ítélték, valamint egyes jogainak gyakorlásától 1 évre
tiltották el, továbbá 800 Ft értékű ingó vagyonát
elkobozták. A II. fok az I. fokú bíróság ítéletét
helyben hagyta, de az előzetes letartóztatásban töltött
idő beszámításával a büntetést kitöltöttnek tekintette.
Szabó Sándor I. fokon10 havi börtönbüntetést kapott
és 400 Ft-nyi ingó vagyonát elkobozták. Szabó
Sándor az ítélet ellen nem fellebbezett.
Konyecki Gyulát I. fokon 8 hónapi börtönbüntetésre
és 600 Ft ingóvagyon elkobzására ítélték, II. fokon a
büntetést 4 hónapra szállították le, a vagyonelkobzást
mellőzték, s az előzetes letartóztatásban töltött időt
figyelembe véve a büntetést kitöltöttnek tekintették.
Fazekas Zsigmond I. fokon 2 év és 6 hónapi
börtönbüntetést kapott, 1 évre eltiltották egyes
jogainak gyakorlásától, illetve 500 Ft ingóvagyon
elkobzásra ítélték. A megismételt I. fokú eljárásban az
ítéletet helyben hagyták, majd a II. fok a büntetést 2
évre mérsékelte, s mivel kegyelem alá esett, szabadon
engedte.
Oláh Sándor szabad lábon védekezhetett az I. fokú
tárgyalásig, ahol 6 hónap börtönbüntetésre és 300 Ftnyi ingó vagyon elkobzására ítélték, de a büntetés
végrehajtását 3 évi próbaidőre feltételesen
felfüggesztették.
Lovas
Boldizsár
ugyancsak
szabad
lábon
védekezhetett az I. fokú tárgyalásig. 10 hó
börtönbüntetésre és 700 Ft ingó vagyon elkobzására
ítélték, azonban a börtönbüntetés végrehajtását 3 évi
próbaidőre feltételesen ugyancsak felfüggesztették.
Budapest, 2006. október 12-én.
(Dr. Á. Varga László)
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