
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

38.hét                                

        Csongrád  megye 
   Népesség: 423 000 fő.  

 Megyeszékhely: Szeged 

 Csongrád megye az Alföld déli peremén terül el, hazánk 
legalacsonyabb átlagmagasságú megyéje, felszíne tökéletes síkság. 
Mint az alföldi megyéinkre, tájainkra általában jellemző, Csongrád 
megye felszíne, domborzata is csak első pillantásra tűnik 
egyveretűnek, egyhangúnak. Bár a tengerszintfeletti magasság 
változása elenyésző, mégis színes, mozaikos tájnak tekinthető, ahol 
megtalálhatóak nagy termőképességű és gazdag feketeföldek, ártéri 
erdők, bokrosok, száraz szikesek, láprétek. Fekvéséből és 
domborzatából adódóan az ország egyik legmelegebb, 
legszárazabb tája.  

 A megye vízrajzának legfontosabb eleme egyértelműen a Tisza, 
mely 100 km-es hosszúságban szeli ketté a megyét, s fűzi magára a 
megyeszékhely Szegedet is. Ezen kívül a Tisza baloldali 
mellékfolyói, az Erdély felől érkező Körösök és a Maros is komoly 
jelentőséggel bírnak, de mellettük számos öntözőcsatorna, s kisebb 
alföldi vízfolyás hálózza be a megyét (például a szentesi Kurca).  
  

 Csongrád megye, a megye társadalma és a Tisza folyó szervesen 
összekapcsolódik múltjukban, jelenükben, illetve valószínűsíthetően és 
remélhetően a jövőben is. A Tisza nagy áldás, de gyakorta átok is tud 
lenni. Tudhatjuk és ismerhetjük, hogy milyen árvizeket okozott és okoz 
mind a mai napig, s az is tény, hogy a folyó szabályozása a mai napig 
nem egészen megoldott, s – főként szemléletbeli - megújulásra volna 
szüksége. Viszont tudhatjuk azt is, hogy a világ ”legmagyarabb folyója” 
milyen éltető erő, bőséges és sokoldalú természeti erőforrás mely igen 
érzékeny, s gyakran védtelen az emberrel szemben (gondoljunk csak a 
több mint évtizedes, de még máig ható ciánszennyezésre!). Most is nehéz 
helyzetben van a Tisza és vízgyűjtője, illetőleg annak élővilága. A súlyos 
aszály döbbenetes mértékben csökkentette a vízszintet, s van olyan hely 
a folyón ma Magyarországon, ahol száraz lábbal átkelhetünk rajta! Ilyen 
pedig az emberemlékezet szerint rendkívül ritkán fordult elő a történelem 
során.  

 Szeged hazánk egyik fontos kulturális centruma, az Alföld legfontosabb 
tudományos központja. A város igyekszik ezt a pozícióját megőrizni, sőt 
erősíteni a „kulturális fellegvár” jelleget. Színházi, és zenei fesztiválokkal, 
gasztronómiai rendezvényekkel igyekeznek a város hírét minél messzebb 
eljuttatni. A szegedi tradíciók egyébként rendkívül erősek, és 
messzeföldön híresek, gondolhatunk itt a paprikára, a halászlére, a 



 

 

téliszalámira, vagy akár a jellegzetes dél-alföldi nyelvjárásra. Nagymúltú 
egyetemváros Szeged, nagy létszámú kutatói bázissal, és sokoldalú 
tudományos élettel. A város életében (gazdaságában) igen nagy szerepet 
játszanak a Szegeden tanuló diákok, akik tanítási időszakban színes 
kavalkádként töltik meg a szegedi belvárost.       

 Mint tipikus magyar alföldi megyének, Csongrád megyének is talán 
legjellemzőbb arcéle a mezőgazdasága. Komoly hagyományokkal bír az 
itteni növénytermesztés, mely valóban világhírű élelmiszereket képes – de 
sajnos inkább volt képes – előállítani. Az imént említett szegedi paprika, 
vagy a makói hagyma zamata a világ minden előkelő éttermében keresett 
árucikk! De sajnálatos módon ezen növények termőterülete rendkívül 
súlyos mértékben csökken. Köszönhető ez általában a világpiaci 
folyamatoknak, a messziről, sokszor más kontinensről importált olcsó 
áruknak. Emellett kiemelendő az is, hogy az idei aszályos időszak sem 
fog kedvezni a megye gazdáinak, akár zöldségtermeléssel, akár 
szántóföldi gabonatermeléssel, akár állattartással foglalkoznak. Sajnos 
egy-egy ilyen aszályos időszak – sokszor számunkra elképzelhetetlen 
mértékben – tudja megnehezíteni egy gazdálkodó életét.  
 

Imacélok 
- Hálával forduljunk Istenhez azért, mert a Kárpát-medence vízellátása a világ más 
országaihoz képest igen jó. S ha vannak is néha aszályos, száraz, már-már riogató 
időszakok, mégis utána enyhet adó esőt ad az Úr. Kérjük Istent azért, hogy ez most 
is így legyen. Adjon minél több áztató esőt, hogy a földek szomja elmúljon, a száraz 
folyómedrek újra megteljenek, térjen vissza a természetbe az élet. Köszönjük meg 
azt is, hogy az elmúlt napokban már némi eső esett. Könyörögjünk az Úrhoz külön a 
Dél-alföldi térségekért, amelyeket még érzékenyebben érintett a szárazság.  
 
- Könyörögjünk a mezőgazdaságunkért. Azért, hogy a nyárvégi szárazság ne 
okozzon beláthatatlan károkat a magyar gazdáknak. Kérjük az Urat azokért a 
kifejezetten magyar jellegzetességekért melyek Csongrád megyében teremnek meg. 
Nagy kincsei ezek a földnek, s nem szabad hogy eltűnjenek, segítsen meg 
bennünket az Úr ebben! 
 
- Hívjuk segítségül Istent abban is, hogy a magyar ember, a tiszai ember a folyóval 
harmóniában tudjon élni. Ne akarja mindenáron a maga igájába hajtani az ember a 
folyót, hanem éljen, dolgozzon együtt vele összhangban. Mutasson utat az Úr ebben 
a kérdésben is! 
 
- Köszönjük meg az Úrnak az őrizendő tradíciókat, melyekre méltán lehetünk 
büszkék. Kérjük Isten azonban, hogy óvjon meg minket a gőgösségtől. Adjon 
segítséget abban hogy hagyományainkat megfelelően ápolni tudjuk, és őrizni tudjuk 
azokat. 
 
- Fohászkodjunk azért is, hogy minél több vidéki város próbáljon meg valami olyan 
egészséges útra lépni, mint amilyenen Szeged jár. Nem szabad hogy valami renyhe 
álomba szenderüljenek a vidéki városaink, fontos hogy megújuljanak, és értéket 
közvetítsenek! Legyen valóban lelki, szellemi, kulturális központjai térségüknek!    
 

 


