
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

28.hét                                

Bács-Kiskun megye 
   Népesség: 528 000 fő 

 Megyeszékhely: Kecskemét 

 A Duna-Tisza közén helyezkedik el, Magyarország legnagyobb területű 
megyéje. Sajátos arculatú, változatos alföldi táj, a térségben mozaikosan 
helyezkednek el kietlennek tűnő szikes puszták, némelyütt igen látványosan 
megjelenő homokos területek (Kiskunság), illetve kiváló talajadottságú 
löszhátak (Bácska). Természeti szempontból érzékeny térség Bács megye, az 
éghajlati változások, szélsőségek komolyan érinthetik és érintik (aszályok, 
szárazodás). 

 Vízrajzának legfontosabb szereplője a két „határfolyó” a Duna és a Tisza, 
illetve az ezekhez kapcsolódó mellékfolyók, csatornák. Legjelentősebb 
állóvize a Kiskunságban található Szelidi-tó, de a megyében nagy számban 
jelennek meg szikes tavak, ideiglenes állóvizek. A megye tavai, és azok 
élővilága is komoly természeti értéket képviselnek. 

 

 
 Bács-Kiskun megye talán legfontosabb adottsága, és egyben értéke 

maga a puszta. Ez az Európában is egyedülállónak számító táj 
egyediségében rengeteg érdekességet, lehetőséget rejt. Állat-, és 
növényvilága is egyedülálló, de a pusztai, alföldi ember és társadalom 
is különleges, annak mindennapjaival, kultúrájával együtt – főként 
persze ha a múltba nézünk. A „puszta” számos művészt megihletett, 
gondoljunk csak Petőfi verseire. Mára a „puszta” mint olyan leginkább 
csak turistalátványosság maradt, de azt látnunk kell hogy ez a 
különleges örökség egy egyedülálló természeti és társadalmi 
kölcsönhatás eredményeképpen jött létre, s nagyobb érték is van 
mögötte mint az úgynevezett „pusztaromantika”.        

 
 A térség gazdasági életére a jelentős súlyú mezőgazdaság jellemző. 

Kecskemét és környéke, illetőleg a Kiskunság a hazai 
gyümölcstermesztés egyik központi területe, az itteni termények (pl. 
kajszibarack) nemzetközi hírnevet szereztek maguknak az idők során. 
A megye déli területein (Bácska) a gabonatermelés a vezető 
gazdálkodási ág. A megye lakosságából nagy arányt képviselnek a 
mezőgazdaságból élők. Említhetjük itt az agráriumban dolgozó 
munkásokat, a kisebb földterületen gazdálkodó őstermelőket, vagy a 
hagyományos családi gazdálkodókat. Az ő helyzetük gyakorta igen 
labilis, hiszen nagyban függ munkájuk eredménye az időjárás 
szeszélyeitől, a piaci helyzettől, a felvásárlási árak alakulásától. 

 
 A megye legnagyobb hagyományokkal rendelkező, gazdasági-

társadalmi szempontból legfontosabb városa a megyeszékhely, 
Kecskemét. Sajnos ritkán hozható fel igazán pozitív példa a magyar 



 

 

városok közül, azonban Kecskemétről elmondható, hogy gazdasága 
dinamikusan fejlődik (az ország legszűkebb élmezőnyébe tartozik), 
munkahelyek létesülnek, és a lakosságszám is bár lassan, de 
növekszik. Annak fényében különösképpen érdekes a város fejlődése, 
hogy a térségben a modern ipari és szolgáltatási ágazatok növekedése 
(és egyáltalán jelenléte) nem jellemző, márpedig a megyeszékhely 
fejlődését ezen ágazatok mozgatják a legerőteljesebben. 

 
 A megye sajátos településtípusa a tanya. Az országban nem csak 

Bács-Kiskunban találkozhatunk ilyennel, de egyértelműen e térségben 
van legnagyobb súllyal jelen e településforma. Egykor (a II. világháború 
előtt) a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó hagyományos élettér volt, 
egyedi életjellemzőkkel, sajátos belső „társadalmi berendezkedéssel”. 
A háború után a tanyavilág sorvadásnak indult az akkori politikai-
gazdasági helyzet következtében. Azonban az időszakot túlélte, és ma 
is létezik az „alföldi tanyavilág”, mely ma is számos problémával küzd. 
Jellemző a tanyasi lakosság hiányos ellátása, a közüzemi 
szolgáltatások hiánya, illetve élelmiszer, az orvos stb. távolisága. Ez 
különösen azért fontos, mert a tanyasi népességet általában idősek 
alkotják. Szintén komoly problémát jelent a lakosság 
kiszolgáltatottsága, a rendvédelem és közbiztonság hiánya.  
 

Imacélok 
- Köszönjük meg a Teremtő Istennek, hogy ilyen sokszínű világot teremtett. 
Köszönjük meg hogy országunkat is ilyenné tette. Kérjük az Urat, hogy az 
emberi tevékenység ne rombolja teljesen szét az ő teremtett világát, és 
kérjük, hogy óvja a hazánk aszályoktól, szárazodástól, sivatagosodástól 
veszélyeztetett térségeit. 
 
- Adjunk hálát azért a kulturális örökségért, melyet maga az Alföld, a puszta, a 
pusztai emberek, és alkotók adtak a magyarságnak. Kérjük Istent, hogy a 
magyar emlékezet ezeket ne felejtse, s legyünk gondos őrizői ezeknek. 
 
- Könyörögjünk Istenhez a hazai mezőgazdaságért, a termésért, a magyar 
gazdákért. Adjon az Úr a terményeknek kedvező időjárást, és adja áldását a 
kitartóan munkálkodó kezekre. Kérjük Istent azért is, hogyha nehéz helyzetbe 
kerülnek gazdálkodóink, az Úrra bízzák útjukat.  
 
- Köszönjük meg Istennek azt, hogy vannak ma Magyarországon olyan 
városok, térségek, amelyek jól fejlődnek, ahol nem a nyomor uralkodik. 
Könyörögjünk azért, hogy ne csak a gazdaság, hanem az emberek lelke is 
épüljön az Úr által.  
 
- Különösképpen hozzuk most Isten elé azokat az embereket, akik hazánkban 
tanyákon élnek. Sokszor azért, mert mást nem engedhetnek meg maguknak. 
Imádkozzunk az ő életükért, biztonságukért, felemelkedésükért, 
nyugalmukért. Kérjük Isten segítségét abban is, hogy a tanyasi lakosság 
ellátása, életkörülményei javuljanak 

 


