elõzve, kiváló üzletemberként országos
nagyvállalattá fejlesztette cégét. Sok
nagy emberrel tartott kapcsolatot, sokakkal jót tett, ugyanakkor ellenségeket
is szerzett. Valakik, akik nem nézték jó
szemmel a sikeres embert, adatokat
gyûjtöttek ellene, és elindították az eljárást Ónody és társaival szemben. A dolog hátterében a párton belüli ellentétek húzódtak meg.
Az „ügy” a kisnánai vadászházban
(ismertebb nevén Térfy-kastély) történtek miatt kapcsolódik az akkori Mátrai
Erdõgazdaság történetéhez, jóllehet az
itteni események csak parányi töredékét jelentették a politikai üggyé terebélyesedett Ónody-ügynek. 1963-ban Kisnána-Csikójárás térségében létrehoztak
két vadásztársaságot, a Mackó és a Diána nevût, amelyeknek tagjai igen magas
politikai személyek voltak, mint például Gáspár Sándor, a Politikai Bizottság
tagja, Nezvál Ferenc, igazságügyi mi-

niszter, Szalai József, a legfelsõbb bíróság elnöke, és még néhányan a politikai
hatalmasságok közül. A tagok között találjuk természetesen Ónody Lajost, aki
a „rendezvények” fõ szervezõje volt.
Az „elit” vadásztársaságok létrehozását Fila József, a Mátrai Erdõgazdaság
igazatója kifejezetten ellenezte, annak
ellenére, hogy Balassa Gyula, az OEF
föigazgatója a háttérbõl támogatta a törekvéseket. Végül Fila feladta a küzdelmet, és 1963-ban Gödöllõre ment igazgatónak. Az õt követõ Hangyál Tibor
engedélyezte társaságok megalakítását.
Ekkor kezdõdtek el a nagy vadászatok,
mulatozások, amelyeket aztán mindenféle valótlan történetekkel feltupíroztak. Mindez már sokaknak szemet szúrt.
Fehér Sándor még recski igazgatói
idejébõl jól ismerte a Mátrát, igy szerepe volt a hely kiválasztásában, az események elõkészítésében.
Az 1964-ben elindult vizsgálatok,

rendõrségi nyomozások alapján társadalmi tulajdon megkárosítása miatt
Ónody Lajost és több társát börtönre és
különbözõ egyéb büntetésre ítélték. A
legmagasabb politikai személyek vizsgálat nélkül megúszták.
Fehér Sándornak annyi volt a bûne,
hogy a kisnánai vadászházat állampénzen, az ERDÉRT vállalat költségére rendeztette be. Amikor megtudta, hogy ellene is rendõrségi nyomozás indul, öngyilkos lett. Az a Fehér Sándor, aki sok
szálon kapcsolódott a legmagasabb körökhöz, annyi sok embert segített, nem
tudta feldolgozni azt a helyzetet, hogy
õt valaki felelõsségre vonja. Cselekedete nehezen magyarázható, mert Fila József szavaival élve õ csak az ügy „tizedrangú szereplõje” volt.
Egy változatos, ellentmondásokkal
teli élet így ért szomorú véget.
Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

Víz- és tápanyag-visszatartás
a gemenci ártéren
Az utóbbi évtizedekben több jelentõs
program foglalkozott a gemenci térséggel, különösen a vízviszonyok változásaival és változtatásának lehetõségeivel.
Ezek sorába tartozik a jelenleg futó, a
Duna és végsõ soron a Fekete-tenger tápanyagterhelésének csökkentését célzó
un. GEF projekt is, amelynek keretében
vízvisszatartó mûtárgyak és kotrások valósulhatnak meg. Természetvédelmi célnak tekinthetõ, hogy a gemenci hullámtéri területeken történõ víz- és tápanyagvisszatartás a holtágak rehabilitációját, illetve revitalizációját is eredményezze. A
tervezett vízkormányzások természetesen hatással lehetnek az erdõkre is. Ezért
tartott e témakörben az OEE Erdészeti
Vízgazdálkodási Szakosztálya és a Bajai
Helyi Csoport közös kihelyezett rendezvényt 2009. október 21-én Pörbölyön, az
Ökoturisztikai Központban. Házigazdánk a Gemenc Zrt., s személy szerint
Bodor László osztályvezetõ volt.
Délelõtt elõadóülés keretében tájékozódhattak a résztvevõk a projekt különbözõ összetevõirõl. Bevezetésként
Gribovszki Zoltán a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának
oktatója, foglalta össze röviden az általános tudnivalókat. Ezt követõen Tornyai Géza és Virág Lajos, a Keviterv
Akva Kft. tervezõi ismertették a közeljö-

võben megvalósuló mûszaki beavatkozásokat, a vízvisszatartó mûtárgyak típusait, a kotrások helyét és mértékét,
valamint a kikotrásra kerülõ üledék-depóniák elhelyezési lehetõségeit. A projekthez kapcsolódó monitoring erdészeti és botanikai részének felépítését
és a jelenlegi alapállapot felvételének
tapasztalatait Mesterházy Attila, a BioAqua
Pro Kft. szakértõje foglalta össze. A tervezett beavatkozások (vízvisszatartások
és kotrások) várható környezeti, s különösen az erdészeti hatásainak elõrevetítésével, illetve modellezésével kapcsolatos vizsgálatok eredményeit Zsuffa
István, a VITUKI Nonprofit Kft. és Szalay Miklós, a Szalay és Papp Mérnöki
Iroda munkatársa mutatták be. Az elõadásokra a terület erdészeti kezelõje
képviseletében Bodor László osztályvezetõ reagált, s osztotta meg a jelenlé-
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võkkel a témakörrel kapcsolatos gondolatait. Ezt követõen a hallgatóság
közvetlen kérdéseire igyekeztek az elõadók válaszokat adni.
A délutáni program elõtt, a Gemenc
Zrt. jóvoltából, egy nagyon kellemes és
ízletes ebéd keretében, kisebb asztaltársaságokban volt lehetõség a délelõtt
hallottak továbbgondolására és megbeszélésére. Az ebédet követõen erdei
kisvasúti utazással egybekötött terepbejáráson vehettek rész a szakosztály és a
helyi csoport tagjai, amelynek során a
résztvevõk benyomásokat szerezhettek
a gemenci ártéri erdõkrõl, erdõgazdálkodásról és a holtág-rendszer aktuális
állapotáról. Útközben lehetõség nyílt
egy, ma halászati múzeumként funkcionáló, régi ártéri csárda meglátogatására
is. A terepi programot Bodor László vezette, nagy helyismerettel és szakmai
elkötelezettséggel beszélve a gemenci
erdõkrõl és a gemenci erdõgazdálkodás
sajátosságairól.
A program során, az aktuális gemenci tápanyag-visszatartási és holtág-rehabilitációs projekt bemutatása keretében
nemcsak az ország különbözõ tájairól
érkezett szakosztálytagok, de a helyi
csoport tagtársai is gazdagodhattak új
ismeretekkel.
dr. Gribovszki Zoltán
391

