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Az elmúlt évekhez hasonlóan az elmúlt évben és jelenleg is 2 fő teljesít az aldebrői kül- és 

belterületeken mezőőri szolgálatot. Igaz ebben az évben a rangidős mezőőr (Gyetvai Árpád) 

nyugdíjba megy, tehát lesz egy megüresedett állás a faluban. 

Jelenleg és az elmúlt év téli időszakában történik a faluban és annak a határain túl is legális 

fakitermelések (Pl.: Tarna-vasút köze erdőkitermelés, Szőlőhegyen garádírtás), de ezek nem minden 

esetben voltak elegendőek az FM Hivatal számára. Így aztán a földjét nem megfelelően művelő 

gazdák felszólítást, majd büntetést kaptak az elhanyagolt földterületük miatt. Az elhanyagolt földek 

rendbetétele nem kis feladat, tehát ez hosszú időre fejtörést okozhat az említett gazdáknak. 

Főként földutak elhanyagoltsága miatt az önkormányzatok is kaptak felszólításokat, viszont úgy 

gondoljuk, hogy megfelelő gépesítés nélkül (gléder, fűkasza, ehhez való erőgép) nagyon nehéz 

feladat elé került az Önkormányzat is. (Habár a mezei utakat soha nem kérte az Önkormányzat, csak 

gyakorlatilag a nyakába lett lőcsölve.) 

Az elmúlt év a korábbi esztendőkhöz képest nagyon csapadék hiányos volt. Ennek következtében a 

szántóföldi kultúrákban növekedett a vadkár mennyisége, de a szőlőültetvényeken a csapadékhiány, 

sem a vadkár, sem a termésminőség tekintetében nem okozott károkat. 

A csapadékhiány miatt a jégágyú használata is minimálisra csökkent, ami meglátszódott a termés 

minőségén és mennyiségén is pozitív irányban. 

A termőföldeket természetes dolog, hogy adják-veszik az emberek egymás között, de az azért 

elgondolkodtató, hogy településünkön szántóföldet és házhelyet is vásároltak külföldi állampolgárok. 

Ha azt a szempontot vesszük figyelembe, hogy ez által kisebb esélye van a falunak a pusztulásra, 

akkor ez jó dolog. Ha azonban arra gondolunk, hogy ez által kisebb lesz a helyiek érdekeltsége, akkor 

ez már más szemszögből világítja meg a helyzetet. 

Az erdészekkel, vadászokkal, és polgárőrökkel napi kapcsolatot tartunk, s talán ennek a jó 

kapcsolatnak is köszönhető, hogy a vadkárokon kívül jelentősebb eseményt nem észleltünk a fali 

határain kívül és belül sem. 

Igaz a szomszéd községek ugyanezt nem mondhatják el magukról, mert például a megélhetési falopás 

eléggé elharapózott körülöttünk. 

Sajnos a súlyos emberi gyarlóságok közé számító szemeteléstől sem vagyunk mentesek, de elég 

nehéz helyzet elé állít bennünket ez a dolog, hogy szemétszállításra a kukán és konténeren kívül 

semmi másra nem számíthatunk. A bezárt szeméttelepre és a néhány más kevésbé forgalmas helyre 

is kerül néha szemét, de egyre jobban belátják az emberek, hogy nem a szemét szétszórása a legjobb 

megoldás. 

 



 

Az erdészekkel tartott jó kapcsolatokat kihasználva a rászorultakat legális fához való jutásához 

igyekezünk hozzásegíteni. Ebben a tevékenységben sokszor az Önkormányzat is kiveszi a részét 

tudomásunk szerint. 

Az aprító tárolót folyamatosan feltöltve látjuk, ami a sok gazos rész rendbetételét jelzi. Úgy tűnik 

ezek a bozótos részek ilyen igénybevétel mellet soha nem fogynak el, tehát lehetne még ezen a fűtési 

technológián talán még bővíteni is. 

A jól működő kamerarendszer hiányát főként az átutazók figyelemmel kisérése miatt élvezzük. Nagy 

szükség lenne jól működő kamerarendszerre. Emlékezzünk vissza a 2 évvel ezelőtti Lefler Lászlóéknál 

történt betörésre. Ennek az elkövetője sem lett meg. 

Fontos dolognak tartjuk, hogy szükség esetén a Polgárőrséget és a polgárőr autókat is tudjuk 

mozgósítani, nem csak veszély-elhárítási, hanem egyéb jótékonysági célokra is. (Pl.: bajbajutott 

ember hazaszállítása) 

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt években is részt vettünk a rendszeres katasztrófavédelmi 

képzéseken, melyeknek a témája mindig az évszaknak megfelelő problémákat igyekezett boncolgatni. 

Tavasszal és ősszel az árvízvédelem, nyáron a tűzvédelemmel kapcsolatos dolgok voltak a 

legkiemelkedőbbek. 

Mezőőri továbbképzés a rendvédelmi szervezetek átalakulása miatt a tavalyi évben elmaradt, de már 

előrejelzést kaptunk a közelgő továbbképzésről. 

A Polgármester és a Jegyző urakkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és rendszeresen beszámolunk 

a falu kül- és belterületén általunk észlelt eseményekről. 

Köszönjük a testület támogatását, kérjük a beszámolónk elfogadását. 

 

 

 

 

Aldebrő, 2019.01.17. 

 

  

        Gyetvai Árpád és Macz Péter 

                        mezőőrök 


