
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

25.hét                                

Baranya  megye 
 

 Népesség: 394 000 fő 

 Megyeszékhely: Pécs  

 Természetföldrajzi értelemben változatos, sokszínű térség. Északi 
részén dombsági-középhegységi terület (Mecsek és környéke) 
található, attól délre pedig a Drávamente síkja terül el a vidéken. 
Szigetszerű kiemelkedés a Villányi-hegység. Hazánk területén itt 
jelenik meg jelentősebb mértékben a mediterrán éghajlati hatás.  

 A „legdélebbi megye”, ennek nyomán földrajzi értelemben 
mindenképpen az ország peremterülete, de egyes kistérségek 
társadalmi-gazdasági értelemben is periférián vannak. 

 Bőséges és sokszínű kulturális és történelmi örökség jellemzi, de 
a természet kincsei is sokféle formában jelen vannak, az ásványi 
nyersanyagoktól kezdve a gyógyvizeken át a kiváló adottságú 
bortermő vidékekig.  

 

 
 Pécs városa a Római Birodalom idején a Sopianae nevet viselte, s a 

IV. században tartományi székhelyi címet viselt. A korai kereszténység 
egyik meghatározó központja volt, erről tanúskodnak a XVIII. századtól 
feltárt, s később 2000-ben Világörökség címet kapott ókeresztény 
sírkamrák, melyek vallásunk korai ébredési időszakának – 
művészettörténeti értelemben is - kiemelkedő fontosságú mementói. 
Magyarország első egyetemét Nagy Lajos király Pécsett alapította, 
1367-ben. A pécsi egyetem ma is a legnagyobb hallgatói létszámú 
felsőoktatási intézmény Magyarországon. Az egyetem történelmének 
és szellemi örökségének talán legfontosabb alakja Janus Pannonius, a 
magyar reneszánsz költészet legjelesebb képviselője.  

 
 Baranya megye elhelyezkedése, éghajlata, geológiai viszonyai kitűnő 

feltételeket teremtenek a szőlő és bortermelésnek. Mind a Mecsekalján 
- Pécsi (Mecsekaljai) borvidék -, mind a Villányi-hegységben – Villány-
Siklósi borvidék - hazai és nemzetközi szinten is elismert szőlészetek-
borászatok működnek, melyek turisztikai szempontból is jelentékeny 
vonzerőt képviselnek. A rendszerváltozás időszaka előtt ezeken a 
helyeken is, az ország más vidékeihez hasonlóan, alapvetően 
mennyiségi termelés folyt, s a minőség gyakorta egyáltalán nem 
számított. A kisebb magánpincészetek létrejöttével azonban 
kifejezetten előtérbe került a minőségi szemlélet, és a szőlő-, és 
borkultúra színvonalas kialakítása.  



 

 

 
 A térség - más magyar megyékhez viszonyítva – bőséges ásványi 

nyersanyagkészlettel rendelkezik. A szocializmus évtizedeiben mikor a 
nyersanyagok kitermelése és az ehhez kapcsolódó nehézipar kiemelt 
ágazatnak számított, a megyében található ipari központok (Pécs és 
környéke, Komló) előnyös gazdasági helyzetben lévő, fejlett, modern 
városoknak számítottak. Azonban a rendszerváltozás időszaka 
jelentősen megviselte e városok gazdaságát és társadalmát. Az 
üzembezárások következtében óriási méreteket öltött a 
munkanélküliség, s ezzel párhuzamosan felerősödött a lakosság 
kilátástalansága, a társadalmi devianciák tömegesen jelentek meg. 
Mára a gazdasági nehézségek súlya némileg enyhült, de a társadalmi 
negatívumok még mindig jelen vannak, és nagy probléma, hogy 
generációkon át öröklődik a deviáns szemléletmód.  

 
 Baranya megye egyik legfontosabb jellemzője az igen elaprózott 

településszerkezet. Az aprófalvas térségek és aprófalvak közös – 
lényegében országos – jellemzője a népesség csökkenése (különösen 
a képzettebb, fiatalabb rétegek elvándorlása), a munkalehetőségek 
gyér volta, a szinte teljes gazdasági kiürülés, és ennek nyomán a 
lakosság gyakorta siralmas jövedelmi illetőleg – még súlyosabb 
problémaként – szellemi-erkölcsi-morális helyzete. És ne feledjük, 
hogy e falvak nem csak társadalmi értelemben ürülnek ki, hanem 
valahogy lelki értelemben is, hiszen parókiák, egyházközségek, 
gyülekezetek szűnnek meg, elmennek papok, lelkészek, a lakosság 
pedig így magára marad - gyakran saját érdektelensége miatt is. 

 
 Külön kiemelendő terület az Ormánság, mely jellemzően 

kistelepülésekből álló táj a megye déli határán. Az Ormánság 
településeire jellemző a nagyarányú roma lakosság, sok esetben roma 
többség. Bár több önszerveződés próbálja segíteni a társadalmi 
fejlődést, sajnos egyre mélyül ezen községek társadalmi válsága a 
munkanélküliség, a kilátástalanság, a bűnözés, a kirekesztődés, és 
sajnálatos módon az egyre gyakrabban előforduló etnikai jellegű 
konfliktusok miatt.           

         
 

 

 

 

 

 



 

 

Imacélok 

 
 

- Adjunk hálát Istennek hogy e megyében otthont talált az éledező keresztény 
egyház, és ennek nyomait, emlékeit ma is láthatjuk. Kérjük Istenünket, hogy a 
keresztény szemlélet újra (és továbbra is), egyre erőteljesebben feléledjen. 
Adja Isten hogy a tévelygő, elveszett, kereső emberek visszataláljanak 
Őhozzá, és életüket Vele együtt a hit útján járhassák.  
 
- Mindannyian tudjuk mennyire fontos és meghatározó az oktatás, a tanulás 
az ember és gyermekeink fejlődésében. Adjon Isten felelősségteljes, hittel 
oktatni, és nevelni tudó tanítókat iskoláinkba, hogy a felnövekvő generációk 
Istenben bízva alapozhassák meg életüket. Kérjük, hogy ez a szemlélet 
egyetemeinken, főiskoláinkon is megmaradjon.  
   
- Köszönjük meg az Úrnak, hogy e térséget is gazdagon megáldotta 
természeti kincsekben. Köszönjük meg, hogy a szőlő-, és nektárja 
Magyarországon gazdagon teremhet. Kérjük azonban Istent, hogy e kincseket 
neki tetsző módon, és mértékletességgel használjuk és fogyasszuk, ne 
essünk a mohóság bűnébe. Adjon az Úr olyan időjárást a nyárra, mely 
bőséges termést eredményez. 
  
- Adja Isten, hogy minden nehézség ellenére fiataljaink megtalálják helyüket a 
kisebb településeken, falvakban is. Találjanak munkalehetőséget és életcélt 
az elzártabb vidékeken is. Kérjük az Urat, hogy újraéledhessenek a magyar 
aprófalvak közösségei, és ne egy konfliktusoktól terhelt, kilátástalan jövő 
várjon ezen települések lakosságára, hanem a békés együttélés, és 
tenniakarás munkáljon bennük.   
 
- Kérjük az Urat a szenvedőkért, a kilátástalanságban tengődőkért, a 
szenvedélybetegekért. Azokért a gyermekekért akik nehéz családi 
körülmények között élnek, kitörési lehetőségeik alig vannak, és talán soha 
nem is hallottak Róla, és a Vele való életről.   

 
 
 

 
 

 


