
 

 

Ima a magyar népért 

15.hét                                

Somogy megye 
 Népesség: 328 000 fő.  
 Megyeszékhely: Kaposvár 
 

 
 Jellegzetes, egyedi és viszonylag táji arculattal rendelkező megye, ennek is 

eredménye a „Somogyország” elnevezés.  Általánosan dombvidéki felszín 
jellemzi, az észak-déli csapásirányú dombhátakat velük párhuzamos 
folyóvölgyek szabdalják fel. Termőföldjeinek minősége változó, a homoki 
területeken nehézkes a mezőgazdálkodás, azonban a lösszel borított, fekete 
földdel fedett térszíneken jó feltételei vannak az agrárgazdálkodásnak.  

 Gazdag, kiterjedt erdőségek, rejtett, de rendkívül értékes természeti területek 
jellemzik a megyét. De nemcsak természeti értékek terén tapasztalható a 
rejtettség. Műemlékek, kulturális emlékek, majd évezredes, a történelem viharai 
által igen megtépázott, mégis máig fennmaradt templomok, építmények egész 
sora található a megyében, melyeket méltatlanul elfelejtett a magyar emlékezet!  

 A térség gazdaságára, társadalmára és természeti környezetére rendkívül 
erősen hat a megye északi határán végighúzódó Balaton. A Balaton déli partján 
– közvetlenül a parton - húzódó településsor nagy hányada az ország igen 
előnyös, jó helyzetben lévő települései közé tartozik. A tó idegenforgalmi 
vonzereje, a megépült autópálya, a sokhelyütt gyarapodó népesség (beköltözők) 
lehetőséget teremtenek arra, hogy prosperáló, fejlődő városok jöjjenek létre a déli 
parton. Azonban ez a fejlődés, sajnálatos módon gyakorta az oktalan, 
haszonhajhász, átgondolatlan települési gazdálkodás miatt nem mindenütt 
valósul meg.  

 
 A Balaton partjától csupán pár kilométerre, a megye belseje felé haladva Somogy 

másik arca rajzolódik ki. A tóparttól mintegy 10-15 km-re elkezdődik azoknak a 
falvaknak a sora, ahol erőteljesen megjelenik a munkanélküliség, a 
kilátástalanság. Ha csupán egy kis időt szakítunk erre nyaralásunkból, 
megelevenedhetnek előttünk a sokszor emlegetett kiürülő falvak képe. Utcákon 
céltalanul csellengő embereket láthatunk szinte tömegével, miközben néhány 
kilométerrel odébb a hazai turizmus fellegvárában őrületes módon igyekeznek 
termelni nyaranta a minél több profitot. Alapvető problémája a megyének a 
tényleges városok (nem a rang számít!), gazdasági központok csekély száma. A 
Balaton-part pedig, lássuk be, csak nyáron tud központként működni. Ennek 
nyomán a megye falusi lakosságának nagy része munkalehetőségektől távol, 
elzárva a kitörési lehetőségektől éli az életét. 

 
 Somogyban gyakori jelenség, hogy Nyugat-európai (holland, német, belga) 

állampolgárok telket, házat, „tanyát” vásárolnak, s nagy részét az évnek ezekben 
az ingatlanokban töltik. Ez lényegében az egész megyére igaz, de legfőképpen a 
Balatonhoz közelebb eső (15-40 km), kiürülő gazdaságú, hátrányos helyzetű 



falvakban észlelhető ez a fajta bevándorlás. Ezt sok helyütt pozitív eseményként 
élik meg, hiszen számunkra is belátható, hogy új vér, új élet költözik a faluba, 
valahogyan hasznosulnak, szépülnek a rossz állapotú ingatlanok, s valamicske 
pénzt is lát ebből a település. Azonban egy súlyos, és szinte ismeretlen 
hátulütője van ennek. Az új lakosok a helyi lakosságot bár alkalmasint munkára 
fogják, gyakran kihasználják a hátrányos helyzetüket, s ez nemcsak esetleges 
„dolgoztatásban” nyilvánul meg. Egyre gyakoribb probléma ezekben a falvakban 
a nagyarányú prostitúció.         

 
 Somogy megye déli részén, Barcs vagy Csurgó környékén egy újabb, még 

sötétebb arcvonás ismerhető meg. Bár ez a terület természeti értelemben a 
legérintetlenebb, s valóban hihetetlen gazdagságú élővilág otthona, társadalmi-
gazdasági élete leginkább Baranyához, az Ormánsághoz hasonlítható. A 
társadalomtudomány által szegregált, vagy elgettósodott falvak, kicsiny, 
történelmi léptékben hátrányos helyzetű városkák jellemzik a megye ezen részét. 
A Dráva-melléke sajnos évtizedek óta elfelejtett, „hátrahagyott” térség. Ezzel 
együtt azért el kell mondani, hogy például Csurgó a mai napig igyekszik egyfajta 
lámpásként működni az oktatás, a kultúra, és az egyházi-vallási élet terén is. 
 

Imacélok 
 

 Legyen hálás a szívünk azért, hogy hazánknak oly sok arca, képe van, mindig 
tudunk új színt találni benne, s bár kis ország, mégis mennyi mindent adott 
nekünk az Úr. Köszönjük meg Istennek, hogy megannyi régi kincset, értéket 
megőrzött számunkra eleinktől, melyekből tanulhatunk, melyekből jobban 
megismerhetjük múltunkat. Kérjük Istent, hogy ne legyünk restek megismerni 
történelmünket, hagyományainkat, országunkat, és legyünk hűségesek hozzá is, 
és megőrzött kincseikhez is.  

 
 Kérjük Istent a Balatonért. A Balaton élővilágáért, magáért a vízért. Ne hagyja az 

Úr, hogy az emberi tevékenység a környezetkárosítás győzedelmeskedjen. 
Kérjük Istent azért is hogy a parti települések jól tudják használni a kapott 
lehetőségeiket. Adjon Isten olyan vezetőket, akik valódi küldöttek a világban.  

 
 Különösképpen azon települések lakóiért is imádkozzunk, akiknek nincs olyan 

kiváltságos helyzetük, hogy a Balaton, vagy más egyéb vonzerő, gazdasági 
súlypont közelében élhetnek.  Imádkozzunk azért, hogy ezeken a helyeken is 
legyen megélhetési, jóléti lehetőségük az embereknek. Ne szűnjünk meg azért 
könyörögni, hogy az Úr küldjön és adjon lámpásokat, akik az ő fényét továbbítják 
mindenfelé!  

 
 Könyörögjünk a testi- és lelki szegénységben élőkért. Azokért, akik áruba 

bocsátják magukat megélhetésükért. Azokért, akik kiúttalanságot látnak maguk 
körül, s káros szenvedélyekbe menekülnek. Kérjük Istent, hogy adjon lelki 
ébredést, hogy eltűnhessenek ezek a problémák.  

 
 
 


