
Beszámoló 2017. évi tevékenységről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tél folyamán az erdők, fasorok ellenőrzésekor különös eseményt nem tapasztaltam. Majd 

2017. január 25-én észleltem, hogy a hosszúháti Balázsné erdőben valaki vagy valakik az 

éjszaka folyamán fát vágott ki. A fa vastagság a vágásnál kb. 10-15 cm volt. Ezt az eseményt 

azonnal jeleztem a Biharnagybajomi rendőrőrs felé. Az őrsparancsnoktól ígéretet kaptam, hogy 

a rendőrségi is figyelmet fordít az erdők, fasorok védelmére. Több alkalommal láttunk el közös 

szolgálatot a körzeti megbízottal éjszaka is. Ilyenkor erdő bejárásokat alkalmaztunk. Sajnos 

elfogás nem történt, de a falopás megszűnt.  

A következő nagyobb horderejű munka a napraforgó földek védelme volt, ahol vadriasztást 

kellett végezni. Itt a vadnyúl, és az őz kártételének a csökkentése volt a cél, illetve hogy minél 

kevesebb kár érje a gazdákat. A gazdákkal való beszélgetéskor különös nagy vadkárról nem 

beszéltek. Úgy gondolom elég jól sikerült a vadkár elhárítás. Persze ez nem azt jelenti, hogy 

nem is volt vadkár.  

Ezek után következett a lucerna kaszálás, ahol előbb renden majd bálába kellett figyelni. 

Közben jött a rétiszéna, azt is figyelni kellett. Mint ahogy tudjuk, a lucernát legalább 4 

alkalommal kaszálják egy szezonban. Haza szállítás után, illetve a kaszálási után, illetve a 

kaszálási szezon befejeztével a gazdákkal beszélgetve senki nem mondta, hogy széna, vagy 

lucerna veszett volna el.  

Közben a kukoricára is figyelni kellett, nehogy valaki hozzá nyúljon.  A kukorica betakarítása 

után egy gazda sem mondta, hogy hiányzott a terméséből. Úgy vélem, hogy elég sikeres évet 

sikerült zárni. Ezzel nem azt szeretném elmondani, hogy semmi baj nem történt a határban. 

2017. október 16-án 09.30 órakor találkoztam egy szerepi lakossal, aki lovas szekéren vékony 

gallyfát szállított. Mivel engedélye nem volt, normálisan nem lehetett vele beszélni, így rendőri 

segítséget kértem. Mire a rendőrök megérkeztek megérkezett e helyi vízügyi megbízott. 

Elmondta, hogy a fát a vízügyi területéről hozták el, amelyet a vízügy dolgozói vágtak ki. Így 

az ügyet átvette tőlem és a továbbiakban ő járt el. 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, a beszámolóm elfogadására. 

 

Szerep, 2017. november 20. 

 

        Karácsony László 

        mezőőr 


