
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

9.hét                                

Győr-Moson-Sopron megye 
 

 Lakosság: 450 ezer fő 
 Megyeszékhely: Győr 
 Magyarország egyik legfejlettebb megyéje 
 Kulturális és gazdasági életben is jelentős szerepet játszik 
 Itt található a Pannonhalmi apátság, mely a magyarországi katolikus egyház 

egyik „fellegvára” 
 Természetföldrajzi jellemzőit tekintve változatosnak mondható, itt terül el a 

Kisalföld nagy része, de vannak dombsági, sőt szinte középhegységi jellegű 
tájai is. Gazdag, védett és egyedülálló természetes élőhelynek számít a 
megyében a Szigetköz területe, a Fertő-tó és melléke, illetve a Hanság.   

 Győr-Moson-Sopron megyét – bár földrajzi, geometriai értelemben ez nem 
egészen helytálló – sok szempontból nevezhetjük az ország legnyugatibb 
megyéjének. Szoros kapcsolat fűzi Ausztriához, és Európa nyugatibb 
területeihez, főként közlekedési értelemben, de igaz ez a gazdasági élet egyes 
szegmenseire is.  
 

 A megye földrajzi elhelyezkedése rendkívül előnyös, és ez már a történelmi idők során is 
megmutatkozott. Egyrészt igen áldásos hatása volt a megye társadalmára, annak 
fejlődésére a felszíni vizekben való jelentős gazdagság. Hiszen érinti a Duna, mely a 
térségben három ágra válik szét, és itt ömlik bele a Rába a Dunába, mely addigra felvette 
összes mellékfolyóját, s ezek jó része szintén Győr-Mosonban fut. Mindmáig pozitív 
hatása van a gazdaságra nézve a jó minőségű termőföldeknek, melyeknek változatos 
talaja egészen széles spektrumú mezőgazdaságot tettek és tesznek lehetővé, a 
szántóföldi növénytermesztéstől, a legeltetésen át a szölő- és bortermelésig. Azonban a 
legfontosabb dolog mégis a megye nyugati határhoz való közelsége, illetőleg az, hogy 
kitűnő közlekedési adottságokkal rendelkezik. Itt futottak régen a kereskedelmi útvonalak 
Nyugat-Európa és Magyarország között, s ma is itt húzódik a Bécs-Budapest vasútvonal, 
illetve az M1 autópálya, melyek fontos gazdasági tényezőnek számítanak manapság.  

 Bár az imént történelmi előnyöket soroltunk, mégis kiemelendő, hogy a szocializmus 
időszaka alatt éppen a fekvése miatt volt „halmozottan hátrányos helyzetű” térség Győr-
Moson-Sopron megye. Nyugati határhoz való közelsége miatt igen távol került a második 
világháború utáni ipari beruházások területi súlypontjától. Általános érvényű volt, hogy a 
nyugati határszél megyéiben visszatartották a fejlődés lehetőségét. Ennek nyomán 
gazdaságilag és társadalmilag is a perifériára került a megye, viszont megmaradt egy 
olyan társadalmi bázis, melynek segítségével a rendszerváltás után újra talpra tudott állni 
– természetesen ez külföldi tőke beáramlása nélkül nem ment volna végbe olyan 
mértékben, mint ahogy az végbement.  

 Ma Győr-Moson-Sopron megyéről általánosan elmondható, hogy Budapestet és Pest 
megyét nem számolva Magyarország gazdaságilag legfejlettebb megyéje. Az a fejlődés, 
mely a rendszerváltás után lezajlott, egyedülálló, és talán példaértékűnek is mondható. 
Modern, magas jövedelmet termelő, komolyabb szaktudást igénylő iparágak cégei és 
üzemei telepedtek meg a megyében, s lettek a régió gazdasági hajtóerejévé. A megye 
Duna-menti területeinek üzemei szlovákiai munkavállalókat is nagy számban 
alkalmaznak, így mondhatjuk, hogy valóban egy nagyobb térségre vannak ezek pozitív 
hatással. 

 Meg kell jegyezni, hogy egyes helyeken mindezzel együtt komoly gondok merülnek fel. 



 

 

Jellemző Győr-Mosonra a települések fragmentáltsága, szétaprózottsága. Bár vannak 
nagyobb, regionális központi szerepüket valóban betöltő városok, mégis vannak olyan 
periférikus helyzetű kisebb települések, ahol nagyarányú a munkanélküliség, rendkívül 
alacsonyak a jövedelmi mutatók, és igen rossz az infrastrukturális ellátottság. Az ilyen 
településeken jellemző tendencia, hogy az osztrák határ közelségét kihasználva a 
munkavállalók Ausztriában próbálnak szerencsét (általában az iparban vagy 
mezőgazdaságban). Ez természetesen nehezíti a családok helyzetét, sok ingázással jár, 
illetőleg azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a külföldön szerencsét próbálók egy idő után 
nem térnek vissza országunkba, mivel odakint jobb anyagi feltételek mellett élhetnek. Az 
pedig kifejezetten nyugati határ mellett fekvő településekre jellemző, hogy Ausztriába 
járnak a lakosok vásárolni, az ottani szociális szolgáltatásokat (pl. háziorvos) veszik 
igénybe, vagy ad absurdum: Iskolabuszokkal viszik a határ magyar oldaláról a gyerekeket 
az osztrák általános iskolákba tanulni.  

 A fejlődő gazdaságnak, az ipari beruházásoknak, az autópályák és gyorsforgalmi utak 
kiépítésének, a nagymértékű személy és áruforgalomnak vannak árnyoldalai is. A 
megyében, bár természeti környezete hazánkban, és valószínűleg Európában is 
egyedülállóan sokszínű, sajnálatos módon igen jellemző a környezetkárosítás, a 
természetvédelmi szabályok áthágása, a törvények semmibe vétele. Kevés eset kerül a 
nagy nyilvánosság elé, de környezetvédelmi körökben gyakran visszatérő téma Győr-
Moson-Sopron. Sajnos a természeti környezet, önmagából adódóan gyakorta „gazdasági 
érdekeket sért”, s ezt vannak, akik nem nézik jó szemmel.  

Imacélok 
 
 Adjunk hálát Istennek azért, hogy Magyarországon vannak olyan területek melyek 

fejlődnek, és a lakosságnak általában nincsenek napi megélhetési gondjai. Adjunk hálát 
azért, hogy vannak olyan térségek, melyek ki tudtak lábalni hosszan tartó 
válsághelyzetekből, és ezzel példát adhatnak más területek számára. Kérjük azonban 
Istent, hogy mindezek ne tegyenek senkit elbizakodottá! 

 
 Köszönjük meg az Úrnak azt is, hogy időről időre van az országnak, vagy egyes 

területeinek lehetősége a kiemelkedésre, a fejlődésre, a megújulásra. Segítsen az Úr 
abban, hogy ezek a lehetőségek jó táptalajra találjanak a lakosság körében. Köszönjük 
meg azokat a külső segítségeket melyek valóban segítik az előrehaladásunkat. Kérjük 
Istent azért, hogy mi magunk ezeket helyesen tudjuk megítélni, lássuk meg ebben a jót, 
illetőleg azt is, ami káros.   

 
 Könyörögjünk azért, hogy hazánkban is legyen annyi fejlődési, kitörési lehetőség, hogy 

csökkenjen azok száma, akik elhagyják országunkat. Azért is imádkozzunk, hogy lássuk 
meg a pozitív dolgokat, ne csak a hibát keressük! Ebben is adjon az Úr helyes 
ítélőképességet.   

 
 Ne szűnjünk meg imádkozni a teremtett világ egészségéért. Természetes környezetünk 

„jólétéért”. Kérjük Istent, hogy ne a mindenáron való haszonszerzés eszméje mozgassa a 
világ és hazánk gazdasági életét, hanem az abban részt vállalók vegyék észre, milyen 
sokszínű, érzékeny, és mekkora kincseket rejt az Úr teremtett világa.  

 
 


