
A tanulmányi kirándulás 

A közjóléti funkciók, a környezetvédelmi, szociális-üdülési feladatok megol
dására igen hasznos és jó példát ígért az elnöki megnyitó a Debrecen környé
kén elhelyezkedő erdők térségében, a Debrecen város lakosságának üdülését 
szolgáló parkerdő létesítésének példamutató módon történt megszervezésében, 
valamennyi illetékes szerv együttműködésének megnyerésével. 

Az ígéret nem maradt beváltatlan... A látottak, hallottak és nem utolsósor
ban a FAGOK és a Felsőtiszai EFAG által kiadott tájékoztató brosúrában ol
vasottak meggyőzhettek arról, hogy itt, Debrecen környékén a tudatos táj
alakítás monumentális megnyilvánulásával állunk szemben. Az erdőspuszta át
alakításának, a többcélú erdőhasznosítás szolgálatába állításának meglehetősen 
ismert irodalma van. Legutóbb A Z ERDŐ 1976. évi 8. és 10. száma foglalkozott 
vele többek között. Így részletesebb ismertetése szükségtelen. Ehelyett inkább 
a látogatókban kialakult néhány észrevételről szólunk. 

Az első kellemes benyomást a terület feltártsága, a kitűnően megépített fel
táró körút keltette. Műszakilag, esztétikailag kifogástalan, legfőbb biztosítéka 
a jóléti intézmények látogatottságának, a különböző funkciók maradéktalan ér
vényesülésének . 

A kép, ami az útról a látogató elé tárul, az megkapó — a mindeneket éltető 
elemnek, a víznek pazar bősége, üdén zöld partok, változatos faállományok és 
a zárt erdőből ki-kiérve az alföldi tájra annyira jellemző széles távlatok. Múlt
nak és jelennek érdekes találkozása a Létai-tározó gátja — egyik oldalon a 
meglehetősen sivár erdőkép, másikon a fodrozódó víztükrön csillogó napfény, 
a túlsó parton a távolsággal megszépített erdőrészletek, a parton kempingező 
turistákkal... 

A kiránduló centrumnak középső részét még erősen alakuló állapotban ta
lálták a résztvevők. Ez érthető is, ha azokra a nagyszabású tervekre gondo
lunk, amelyek ezt a területet érintik. Füvészkert, arborétum, erdei múzeum, 
vadaspark máról holnapra elő nem teremthető. A kezdetek mindenesetre biz
tatóak. 

A bizakodást csak megerősítette a bemutató záróképe: a Vekeri pihenőerdő 
központ. Erdővel övezett, 10 000 fős kiránduló és üdülőnépség fogadására mé-



Tetézett hatalmas térség, 16 hektáros csónakázó tóval, csónakházzal, majális-
gunyhóval. Teljesen készen, felszerelve és máris erősen látogatva. Csak aki 
tudja, hogy mi volt itt, ismeri, vagy el tudja képzelni a lecsapolt alföldi vidé
kek erdeinek nyárra már szúrós gazzal borított száraz tisztásait, tudja igazán 
értékelni azt a smaragdzöld gyepet, szelíd lóherést, amit itt a táj alakítók te
remtettek. Ez valóban a megszelídített természet. 

Külön ki kell emelni azt a következetességet, amivel hűek maradtak az 
adott tájhoz, ragaszkodtak az ilyen nagy-tér alakításhoz legalkalmasabb erdé-
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szeti eszköztárhoz. Nem nyúltak át a kertészet területére, nem spékelték meg 
a fenséges természetet mesterkélt mütyürökkel. Takarékosan bántak a feltét
lenül szükséges berendezésekkel és kellő takarásba helyezték az elkerülhetetlen 
kezelő épületeket. A további fásítási tervek az angolpark nemes hangulatát 
ígérik. 

Lehet, hogy nincs helyén itt egészen ez a lelkendezés, inkább az állomány
átalakítások szakmai kérdéseivel kellett volna foglalkozni, amit a rendezők 
alapos részletességgel tártak a résztvevők elé, de a félnapos feszült figyelés 
után. a nyárvégi hőségben azok kevésbé emészthetőknek bizonyultak. 

A vekeri flotta 


