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Veszprém megye




Népesség: 359 000 fő.
Megyeszékhely: Veszprém.
Igen változatos domborzatú, és színes táji felépítésű megye. Gyakorlatilag
teljes területe a Dunántúli-középhegységben fekszik, annak több tagját
magába foglalja. Ilyen a Balaton-felvidék, a vulkáni tanúhegyekkel és a köztes
medencékkel. Ide tartozik gyakorlatilag a teljes Bakony, hatalmas, kiterjedt
érintetlen erdőségeivel, ásványkincseivel. Illetőleg a legfontosabb természeti
tényező a megye életében nem meglepő módon maga a Balaton, és a „magyar
tenger” északi-parti területei.

A Kultúrtörténeti szempontból igen jelentősnek tekinthető öröksége van a megyének.
Gondoljunk itt a megyeszékhelyre, Veszprémre, melyet hagyományosan a „királynék
városának” szoktak nevezni. Nagymúltú, patinás óvárosa kedvelt turistacélpont, s város
szívében átfutó Séd-patak völgye egészen sajátos hangulatot kölcsönöz az óvárosnak.
Gondolhatunk Pápára a „dunántúli mezővárosra”, mely egykor prosperáló, fejlett, kifejezetten
protestáns értékeken nyugvó, központi szerepet betöltő város volt. S ennek emlékei a mai
napig jól láthatók a településen, érdemes ezeket megismerni, számon tartani.
Beszélhetünk Balatonfüredről, ahol valóban „minden kőkocka mesélni tudna”. Hiszen
a XIX. végétől lényegében máig, a hazai értelmiségi elit legkedveltebb Balaton-parti
üdülőhelye. Példaértékű az, ahogyan a város megőrzi elődeink lábnyomait, és büszke arra,
hogy mennyi nagy művésznek és államférfinak volt kikapcsolódási, feltöltődési helye. De ne
felejtkezzünk meg a Balaton-felvidék falvairól, azok egészen egyedülálló építészeti
emlékeiről, a magával ragadó tájképről, és a magával ragadó Balaton-felvidéki hangulatról
sem!
Érdekes kétarcúság figyelhető meg Veszprém megyén. Ha nyitott szemmel
végigjárjuk magát csak Veszprém városát, már akkor is ez szembetűnhet. Egyrészt van az
óvárosi arc. A szép míves épületek, történelmi jelentőségű helyek, a kultúra központi terei
történelmi idők óta. Másrészt van a külváros, a romos, lepusztult, felhagyott, gazzal felvert
ipari létesítmények. A régi szovjet katonai lakótelepeken menedéket kereső otthontalanok.
Kilátástalanság, szürkeség. Ez a két arc gyakorlatilag a teljes megyére lefordítható. A
Balaton-part nyüzsgése, pezsgése. Luxusüdülők, szállodák, nívós szórakozóhelyek, az
értelmiség, az elit nyaralóhelyei, újabb és újabb beköltözők. S a másik oldalon ott vannak a
Bakony felhagyott bányái, a bányászfalvak munkanélküli lakossága, alkoholizmusban
menedéket kereső családfők, széthullott családok, kiürülő, elnéptelenedő egykor virágzó
települések. Vagy például az egyik arc a Balaton-felvidék. A Pestről szinte menekülő
művészvilág által felfedezett falvakban jó közösségek, kiváló baráti kapcsolatok,
környezettudatos fogyasztói szemlélet, a háztáji gazdákodás és a minőségi mezőgazdasági
termékek reneszánsza, ízlésesen felújított ős-öreg parasztházak. De a mérleg másik

serpenyőjében: a haldokló, egykor dübörgő nehézipar fellegváraiban poros, szürke
tömbházak (pl. Ajka, Várpalota). A gyárak hagyatékaként jelentős mértékű, hosszú távú
környezetszennyezés. A megszűnt üzemek árnyékában növekvő munkanélküliség,
céltalanság, felerősödő társadalmi devianciák (tudatmódosító szerek, bűnözés).
Veszprém megyéhez kötődik az elmúlt évek egyik legtragikusabb hazai eseménye, a
vörösiszap-katasztrófa, a fentebb említett ipari környezetszennyezés egyik legeklatánsabb és
legszomorúbb példája. A vörösiszap veszélyes voltára, és mindeddig ismeretlen hatásaira
egyes – a háttérben dolgozó – tudósok már régóta felhívták a figyelmet. Hosszú évekig,
évtizedekig állt a több millió tonna veszélyes anyag fedetlenül, így-úgy megépített gátak közé
szorítva, de igazából lényegileg senki nem foglalkozott a témával. Sajnos egy rendkívüli
katasztrófa kellett ahhoz, hogy a döntéshozók, vagy más felsőbb szervek is észrevegyék a
téma a súlyát. Azonban máig nem történtek igazán érdemi lépések e környezeti veszélyforrás
elhárítására. Az országban több helyütt (nem csak Veszprém megyében!), szabadon,
hatalmas, több hektáros tározókban tartják e veszélyes anyagot, van, ahol tájvédelmi körzet
határvonalán, s van ahol csupán pár méterre a Dunától.
Külön említést érdemelhet a Káli-medence, melyet manapság a magyar
Toszkánának neveznek sokan. Festői szépségű medence, melyet gyakorlatilag minden
oldalról a Balaton-felvidék, egyébként igen egyedi geológiai értékekkel és látványosságokkal
rendelkező vulkáni hegyei kereteznek. A térségben az elmúlt 10-15 évben egyedülálló
folyamatok indultak be a beköltöző és beilleszkedő értelmiségiek, művészek segítségével és
ráhatásával. Virágzik a népművészet, kézműves élelmiszerek garmadája készül,
ökogazdaságok jönnek létre és működnek. Aktív a kulturális és közösségi élet. Több
„gyújtópontja” is van ennek, ilyen például Salföld a művészteleppel s az ökofaluval, vagy
Káptalantóti az egyedülálló hangulatú és szemléletű Liliomkert piaccal.

Imacélok


Isten Adjunk hálát most is Istennek azokért az ajándékokért, melyekkel országunkat
ajándékozta meg. Köszönjük meg a szemet gyönyörködtető tájakat, a gazdag növény- és
állatvilágot. Azt, hogy gazdagon megáldotta országunkat ivóvízzel, gyógyvízzel. Adjunk
hálát az enyhe éghajlatért, s azért is, hogy éghajlati szélsőségek ritkán jelentkeznek!
Köszönjük meg azt, mikor természeti csapások esetén megsegít bennünket az Isten!
Kérjük őt hogy a környezeti katasztrófák hatásait enyhítse és oldozza fel mind a
természetben, mint az emberi szívekben.



Kérjük Istent azért, hogy ne legyünk feledékenyek és pazarlóak! Ne felejtsük el az előttünk
járó nagyságokat, akik példát adtak életükkel a következő nemzedékeknek. Adjunk hálát
azért, hogy vannak olyan városok, ahol ezt a szemléletet képviselik. Áldja meg az Úr a
munkájukat, és segítsen abban, hogy minél többen átvegyék a jó példát.



Ismét könyörögjünk országunk azon lakóiért, akik nyomorban tengődnek. Akiknek nincs
munkájuk, nincsenek kilátásaik. Akik már minden reményt elvesztettek. Azokért is
könyörögjünk, akik hamis szenvedélyek rabjai. Szabadítsa meg őket Isten! Kérjük, hogy
segítsen abban, hogy országunk tiszta, fényes arca lehessen az erősebb.



Kérjük Istent, hogy a megújuló, élettel teli falvak példáját minél többen vegyék át! Vegyük
észre, hogy melyik szemlélet helyes, és melyik nem. Mutasson ebben utat az Úr. Lássuk
meg hibáinkat, s lássuk meg lehetőségeinket. Adjon Isten békét a szívekbe, és egyetértést
az egymás mellett élőknek!

