
 

Ima a magyar népért 

21.hét                                

Békés megye 
  Népesség: 370 000 fő 

  Megyeszékhely: Békéscsaba 

  Jelentős hagyományú városok: Békés, Szarvas, Gyula 

  A megye Magyarország délkeleti csücskében, a Dél-alföldi régióban 
található. Döntően periférikus a megye földrajzi helyzete, ebből bizonyos 
fokú társadalmi-gazdasági elzártság is következik.  

  Területe tökéletes síkság, melyet a Körösök, a Berettyó, és más kisebb 
vízfolyások szabdalnak fel.  Természeti kincsekben bővölködő térség.  

 

 
 A XX. század elejétől kezdve nevezik Békés megyét „Viharsarok”-nak 

(Féja Géza nyomán). Ez az elnevezés onnan származik, hogy a helyi 
parasztság, tipikus alföldi emberekként gyakorta igen határozottan 
hangot adott véleményének, s abból csak nehezen engedett. Ebből 
sajnos kisebb-nagyobb konfliktusok is származtak az idők során.       

 A megye természeti kincsei közül a legfontosabbak az igen jó 
minőségű termőföld, a termálvízkincs, a vizes élőhelyek és a tipikus 
alföldi tájak élővilága. Összefüggésben ezzel, az országban itt a 
legmagasabb a mezőgazdasági munkaerő aránya, és gyakran az 
ország éléstárának is szokás hívni a vidéket. A mezőgazdaságból élők 
számára igen nagy problémát jelent a természeti és gazdasági 
kiszolgáltatottság. A megyében csekély lehetőség van a „több lábon 
állásra”, mivel a fejlett ipar, és szolgáltatások egységei kis számban 
települnek a térségbe. 

 A megye településhálózatának jellemző elemei a kisebb alföldi 
(mező)városok, nagyközségek. E településeken a munkalehetőségek 
szélesebbek, a népesség általában képzettebb, és mobilisabb. 
Azonban az eldugott, elzárt, néha álmoskás falvakban igen szűkösek a 
munka-, vagy esetleg kitörési lehetőségek. Ezeken a településeken a 
társadalmi devianciák (pl. alkoholizmus) igen felerősödnek, és sajnos 
nagymértékben jelen vannak.  

   
 A térség szellemi és kulturális öröksége gazdag, ám némiképp a 

homályba vész. A XVIII. század végétől Tessedik Sámuel evangélikus 
lelkész, Szarvas és környéke lelki pásztorolása mellett agrártudományi 
iskolákat szervezett, hogy a helyi lakosságot minél műveltebb 
emberfők alkossák, és hatékonyabban, nagyobb hozzáértéssel, és 
sikerrel műveljék földjeiket.      
 

 

 



Imacélok 

 
 

 Kérjük Istent, hogy az a határozottság, kitartás, állhatatosság, 
mely jellemezte e térség lakóit a történelem folyamán, ne 
vesszen ki a jelen és a jövő nemzedékeiből sem. De 
mindehhez kérjünk Istentől bölcsességet, hogy ezt az erényt 
valóban erényként kamatoztassák, s ez ne vezessen 
ellenségeskedéshez, széthúzáshoz.  

 Adjunk hálát Istennek, hogy bőségesen megajándékozta e 
térséget természeti erőforrásokkal. Kérjünk hozzá 
bölcsességet, hogy felelősséggel gazdálkodjunk 
környezetünkkel. 

 Imádkozzunk Istenhez, hogy az elkövetkező hetekben-
hónapokban adjon a mezőgazdálkodásnak kedvező időjárást.  

 Könyörögjünk Istenhez a megyében élő elesett emberekért, 
akik valamilyen gyengeségtől, betegségtől sújtottak, hogy adjon 
nekik erőt lerázni megkötözöttségüket.  

 Adjunk hálát Istennek, hogy adott olyan „lámpásembereket” 
mint egykor Tessedik Sámuel. Kérjük az Urat, hogy ma is 
küldjön számára kedves, áldott lelki és szellemi vezetőket, akik 
helyesen terelgetik a megye lakosságát.  
 

 
 

 


