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Zala megye 

   Népesség: 289 000 fő. 

 Megyeszékhely: Zalaegerszeg 

 Zala megye területén két jelentősebb tájegység osztozik, a Zalai-
dombság és a Keszthelye-hegység. Ennek nyomán alapvetően 
dombvidéki, hullámos, lankás, bőségesen erdősült felszín jellemzi a 
térséget. A völgyektől sűrűn szabdalt felszín következménye az igen 
aprózott településszerkezet is.  

 A megye vízrajzának legfontosabb eleme a Balaton, és vízrendszere. 
Fontos szerepe van mind természeti, mind társadalmi értelemben a 
megye életében a magyar tengernek, a hozzá tartozó vízfolyásoknak 
(például Zala), és a többi vizes élőhelynek (Kis-Balaton). 

 

 
 Zala megye felszínalaktana és növényvilágának adottságai kitűnő életteret 

biztosítanak a kiemelkedően gazdag nagyvadállománynak. A megye területe 
Európa egyik (vagy talán „a”) legfontosabb és legértékesebb gímszarvas-
állományának otthona. A zalai erdők sok-sok előkelő világranglista helyezést elért 
trófeát adtak a magyar vadásztársadalomnak. Kiemelendő ennek kapcsán a 
vadászturizmus, mely fontos szerepet játszik a megye kisebb településeinek 
életében. Azonban a gazdasági alapú, profitorientált, turisztikai célú úgyszólván 
„reklámvadászatok” beláthatatlan kárt tehetnek ebben a valóban óriási jelentőségű 
természeti kincsben. Hasonló, és szintén jelentős kincse a megyének a Kis-Balaton 
növény-, és állatvilága.    

 A XX. század első évtizedeiben Zala megyében több helyütt kőolajra bukkantak, s 
annak kitermelését meg is kezdték – kis kapacitásban mind a mai napig működik 
néhány kút. Akkoriban a kutatók reménykedtek, hogy jelentős mennyiségű 
olajvagyon rejtőzik a föld alatt, azonban végül az eredmény messze elmaradt a 
várttól. Viszont a meddő olajkutak kitűnő, bővizű termálvízforrásnak bizonyultak 
évtizedekkel később, s a termálvízkincs pedig a megye egyik legfontosabb 
gazdasági tőkéje lett. Fejlett, széles körben ismert és elismert, népszerű, jelentős 
idegenforgalmi súlyt képviselő fürdők nyitották meg kapuikat Zalakaroson, 
Kehidakustányban, Lentiben. 

 
 Mint a bevezetőben említettük, a térségre kimondottan jellemző településforma az 

aprófalu, és még ezen a kategórián belül is jelentős súllyal vannak jelen az egészen 
pici, 100 fő alatti települések. Korábbi alkalmakkor, és más megyéknél a téma már 
többször szóba került, s többször emlegettük az aprófalvas tünet-együttest, a 
jellemző és súlyos társadalmi problémákat. Azonban Zala megyében – bár sajnos 
természetesen van, ahol ez jelen van – mindezek kevésbé jellemzőek. A nyugati 
határszéltől való kis távolság – fejlettebb országok szomszédsága -, a lakosság 
összetétele, a helyi munkaalkalmak kedvezőbb mutatói, a kulturális (megemlítendő 



például Göcsej és Hetés vidéke) és természeti örökség kedvezőbb helyzetbe 
hozzák általában az itteni aprófalvakat, mint az ország más megyéiben.  

 
 Zala megyéhez ugyan a Balaton csak egy kicsiny hányada tartozik, mégis jelentős 

a kölcsönhatás a megye és a tó között. A Balaton part egyik legfontosabb városa 
Keszthely, mely 1979 óta Zala része. A város idegenforgalmi és oktatási központ, a 
földrajzi fekvése mellett kulturális öröksége is komoly vonzerőt képez. Keszthelyről 
elmondható, hogy a megye városai közül a legkedvezőbb pozícióban van. Sajnos a 
többi zalai városról is elmondható az, hogy ahol a rendszerváltás előtt komolyabb 
ipari termelés zajlott, ott hogy a rendszerváltás után válságos idők következtek, 
melynek hatásai a mai napig érzékelhetők főként társadalmi értelemben. Igaz ez 
Zalaegerszegre is, de főként Nagykanizsáról mondható ez el. 

Imacélok 

 
o Adjunk hálát Istennek, hogy láthatjuk azt, hogy mennyire színes az ő teremtett 

világa, és mennyire színessé tette ezt a pici országot is. Mennyi kincset adott a 
magyar tájnak, mennyi lehetőséget adott a magyar emberek kezébe! Adja az Úr, 
hogy a teremtett világ szépségeit és értékeit felismerjük, újra és újra vegyük észre 
az Úr csodáit a természetben. Kérjük Istent most különösképp az erdőségeinkért, 
hazánk csodálatos vadállományáért, hívjuk segítségül, hogy állítsa meg a 
haszonleső kizsákmányolást.   

 
o Köszönjük meg Istennek Magyarország édesvízkészletét. Kevés ország kapott ilyen 

mennyiségű és minőségű felszíni és felszín alatti vizet. Kérjük Istent, hogy meg 
tudjuk ezt őrizni a jövő nemzedékek számára. Adjunk hálát azért, hogy maga a víz, 
ez az egészen hétköznapinak tűnő dolog, és ennek különböző formái is mennyi 
lehetőséget adhatnak egy bizonyos lakosságnak.  

 
o Köszönjük meg Istennek, hogy van, mikor nem csak a magyar falvak szenvedéséről 

olvashatunk. És adjunk hálát az Úrnak csak magukért a pici falvakért is, hiszen 
hazánk falvainak egyedi világa, élete van, mely talán más országok kistelepüléseitől 
egyértelműen megkülönbözteti. Kérjük az Urat, hogy azokon a településeken is 
valahogyan találja meg az útját a lakosság, ahol kevés a lehetőség, kevés a munka. 
Köszönjük meg azt is, hogy vannak igazán összetartó falusi közösségek.  

 
o Fohászkodjunk az Úrhoz nehéz helyzetben lévő városainkért, azok lakosságáért. 

Adjon a társadalomnak lelki-testi megújulást!  
 
 Kérjük az Urat most a Balatonért is. A Balaton-parti településekért, a tó mellett 
lakókért, a tó mellett nyaralókért! Őrizze meg az Úr őket, adjon a nyárra sok napsütést, 
vagy ha arra van szükség, enyhet adó esőt. Fohászkodjunk azért is, hogy üdülésünk 
közben se feledkezzünk el Róla.  

 

 


