
Hajdú-Bihar megye 

 

Népesség: 541 000 fő. 

Megyeszékhely: Debrecen (208 000 lakos) 

- Hajdú-Bihar megye Magyarország egyik legjellegzetesebb alföldi megyéje. Bár elsőre 

egyhangú, egyveretű síkságnak tűnhet, ennek ellenére kifejezetten színes, változatos, 

mozaikos felszín borítja. Kopár homokhátságok, gazdagon termő feketeföldek, „nyírek”, 

szikes területek váltják egymást.  

- A megye területén fekszik hazánk második legnagyobb városa, Debrecen. A gazdag 

történelmi múlttal rendelkező város ma is komoly gazdasági erőt képvisel, mindannak 

ellenére, hogy a hazai városok rangsorában általában nem foglal el előkelő helyezést, ha a 

gazdasági helyzetet nézzük. Megállapítható, hogy a város jelenléte komoly helyzeti előnyt 

jelent Hajdú-Bihar pozíciójára nézve. 

 

A nemzetközi köztudatban is élő, talán legismertebb „hungarikum” ehhez a megyéhez 

kötődik. Ez nem más, mint az Alföld emblematikus tája, a Hortobágy. Növény és állatvilága, 

valóban színes, változatos felszíne (füves puszták, vizenyős, mocsaras területek váltakozása, 

kisebb dombok, kunhalmok), a tájba illeszkedő ősi kultúra, és maga a táj képe az egész 

világon egyedülállóvá teszi. Említést érdemelnek a Hortobágyon honos jellegzetes 

haszonállatok, melyek mind külön is sajátosságai a magyar Alföldnek, külföldi szemlélő 

számára pedig egyértelműen Magyarországot jelentik. Ilyen például a szürkemarha, a 

rackajuh, a mangalica, vagy a magyar pásztorkutya-fajták. Sajnos mára ezek a fajok 

veszítettek jelentőségükből, és gyakran csak a „pusztai betyárromantika” eszközeivé váltak.   

 

Talán nem meglepő tény az, hogy Hajdú-Bihar megye területe az ország második 

legfontosabb „éléstára”. A szántóföldi művelés az elsőszámú mezőgazdasági ágazat, azon 

belül is a gabonafélék termesztése kiemelkedő. Ennek nyomán kijelenthető, hogy a megye 

időjárásától, a termésmennyiségtől, a felvásárlási áraktól nagy számban függnek a helyi 

gazdák. S az is kijelenthető, hogy nem csak ők függenek ezektől (bár közvetlenül ők érzik 

legerősebben ezek hatását), hanem a teljes magyar élelmiszeripar is, mely a megyében is 

kiemelkedő jelentőségű ipari ágazat.  

 

Az azonban talán nem feltétlenül egyértelmű, hogy Hajdú-Bihar gazdasági állapotát, 

jövedelmeinek mértékét rendkívüli mértékben befolyásolja az idegenforgalom, a turizmus 

volumene. Egyrészt ipari méretű vendéglátás zajlik a Hortobágy területén, amiről akár 

tapasztalhattuk is, hogy általában mennyiségi, s nem minőségi vendéglátás. Ez rendkívül 

sajnálatos dolog, hiszen az üzleti szempontok, a profitszerzés itt is igyekszik elhomályosítani 

a valódi értékeket. A turizmus szempontjából döntő fontosságú a megye termálvízkincse. Kis 

túlzással minden városnak van valamennyi hasznosítható termál-, vagy gyógyvize. 

Kiemelkedő ezek közül egyértelműen Hajdúszoboszló, ahol országos léptékben is jelentős 

súlyú gyógy-, és élményfürdő működik. 

 

Hajdú-Biharra általában jellemzőek a nagy kiterjedésű, szétterülő, viszonylag magas 

lélekszámú települések. Az országos adatokhoz viszonyítva alacsony a falvak, a községek 

aránya, viszont a városok száma magas. A megye településeit járva, s a lakosokkal 

beszélgetve azonban kiderülhet: egyáltalán nem érzik a városodottság esetleges előnyeit, 

gyakran ironizálnak azon, hogy a településük hogy lehet városi rangú, s szavaikból keserű 

kilátástalanság hallható ki. Több helyütt hallott gondolat az elvándorlási szándék, s 

legtöbbször a munkalehetőségek hiányát, vagy méginkább színtelenségét említik, illetőleg azt, 

hogy mennyire sivár, egyhangú, álmos az a település, vagy vidék ahol élnek.  



Imacélok: 

 

- Adjunk hálát Istennek most különösképpen azért, hogy adott a magyarságnak olyan 

városokat, melyek múltjából a mai ember is sokat tanulhat, s példát állít elénk. Köszönjük 

meg Istennek, hogy vannak olyan vidéki központok, melyek magukkal húzzák felfelé a nehéz 

helyzetben lévő térségeket. Kérjük Istent arra, hogy ismerjük meg, és ismerjük fel városaink 

történelmének pozitív tanulságait, és kérjük az Urat, hogy általuk is tanítson minket. 

 

- Köszönjük meg újra, s ne legyünk restek újra és újra hálát adni azért a Teremtő Istennek, 

hogy országunknak mennyi-mennyi arcvonást adott, melyek igazán egyedivé teszik. 

Köszönjük meg, hogy ezek az arcvonások máig megmaradtak. Kérjük az Urat, hogy ne 

vesszenek ezek ki! És kérjük a Mennyei Atyát azért is, hogy a természet kincseit ne állítsák 

profitszerzés szolgálatába, hanem neki tetsző módon gazdálkodjunk velük! 

 

- Kérjük az Urat a magyar gazdákért. Különösképpen most azokért, akik már learatták 

terményeiket, s várják annak eredményeit, illetőleg azokért is imádkozzunk, akik terményei 

még a földeken vannak. Kérjük Istent, hogy segítse megélhetésüket. És fohászkodjunk azért 

is, hogy a magyar agráriumban legyen egyetértés, legyen békesség! 

 

- Imádkozzunk Istenhez a kilátástalanságban sínylődőkért. Azokért, akik elvesztették 

szeretetüket szülőföldjük felé. Azokért is imádkozzunk, akik mindvégig kitartanak a nehéz 

helyzet ellenére! Könyörögjünk azért, hogy tartsa meg a nehéz sorsú települések lakosságát, 

őrizze meg őket békességben.   

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 


