Ima a magyar népért
23.hét
Vas megye
- Népesség: 260 000 fő.
- Megyeszékhely: Szombathely
- Jelentősebb városok: Kőszeg, Körmend, Sárvár, Szentgotthárd.
- A Nyugat-magyarországi peremvidéken elhelyezkedő megye, életének egyik legfontosabb
alakító tényezője a határmentiség. Az országperemi helyzet a térség társadalmi és gazdasági
működését alapvetően befolyásolja évszázadok óta.
- Változatos domborzatú, mozaikos szerkezetű, színes természetrajzú, természeti kincsekben
gazdag terület. A térség legismertebb és legjellemzőbb táji-természeti eleme a Rába és a
Kőszegi-hegység, itt található a Dunántúl legmagasabb pontja az Írott-kő (882 m).
- Gazdaságára is jellemző a mozaikosság. Egyes kistérségek fejlettségi mutatók tekintetében
az országos élmezőnyhöz tartoznak (Sárvár, Szentgotthárd), más területek azonban jelentős
elmaradással bírnak, s mélyen az országos átlag alatt találhatók e tekintetben (Őriszentpéter).
Vas megye területe a Honfoglalástól kezdve határőrvidéknek, peremterületnek számított. A
középkorban a királyság határterületének számított, a három részre szakadt országban a
végvári élet színtere volt, a Habsburg időkben fontos összekötő szerepet játszott, a második
világháború után pedig kifejezetten periférikus helyzetűvé vált (vasfüggöny időszaka). Ma
azonban földrajzi helyzete kifejezetten előnyös pozícióba emeli, kiterjedt kapcsolatrendszere
Ausztriával a gazdaságra igen pozitív hatással van.
A terület fontos eleme a Rába, mint természeti és tájalakító tényező, természeti és gazdasági
erőforrás. Azonban az utóbbi évtizedekben a folyó vízminősége az ipari termelés hatására
(például bőrgyár Ausztriában) igen leromlott. Ez a folyóhoz kapcsolódó élővilágra, és a
turizmusra is negatív hatással van.
A természeti gazdagság (bőséges termálvízkészlet, Kőszegi-hegység, vadállomány), a
sokszínű kulturális és történelmi örökség (például Kőszeg, illetve a népi építészet és
népművészet), jelentős idegenforgalmat vonz, mely az egyik legfontosabb tényezője a térség
gazdaságának.
Vas megyére jellemző a felaprózott településszerkezet, a megye településeinek több mint fele
nem éri el az 500-as lélekszámot. Bár hazánkban gyakorta beszélünk az aprófalvakban
jelentkező súlyos problémákról, e térségben a társadalmi és gazdasági válsághelyzet kevésbé
jellemző. Több helyütt a kistelepülések példás összefogása tapasztalható. A közösségi
gondolkodás kiemelt szerepe, a hagyományos mesterségek ösztönzése, az átgondolt települési
célok mind-mind jó irányba vezetik jónéhány itteni falu pályáját, s a társadalmi és gazdasági
kiürülés kevésbé veszélyezteti őket.
Jellegzetes, önmagukban nagy kulturális értékeket és örökséget rejtő tájegységek és
települések fekszenek e vidéken, amelyekről azonban hajlamos elfeledkezni a hazai
emlékezet. Az Őrség, a Vasi-hegyhát, a Rábavölgy községei egyedülálló népművészeti
kincsekkel rendelkeznek, s sok olyan értéket rejtenek magukban, melyek nagyobb figyelmet
érdemelnének.

Imacélok:
- Adjunk hálát Istennek, hogy bőségesen megáldotta e térséget a természet kincseivel.
Változatossá, színessé tette tájait, kiterjedt, nagy erdőségeket, gazdag vízi világot
adott, melyek vadban-halban és más értékekben bővölködnek. Adjunk hálát a föld
alatt rejtőző vizekért, amivel megáldotta egész országunkat, és benne Vas megyét is.
Kérjük az Urat, hogy ne haszonhajhász emberi voltunk győzedelmeskedjen, hanem
tudjunk őneki tetsző módon együtt élni környezetünkkel.
- Köszönjük meg, hogy a történelem viharain át, akárhogy is fordult a világ, akár
nehezebb, akár könnyebb volt a soruk, megőrizte, oltalmazta e térség népeit, lakóit, s
az ő gazdag örökségüket. Könyörögjünk hozzá azért, hogy mi is megőrizzük, s ápoljuk
azokat az értékeket, hagyományokat, melyeket őseink ránk örökítettek.
- Kérjük Istenünket, hogy a nehezebb helyzetben lévő, hasonló problémákkal küzdő
települések egy akaraton legyenek, segítsék egymást, s össze tudjanak fogni. Adjon e
helyekre olyan vezetőket, akik kedve szerint valók, s helyes irányba pásztorolják e
falvak népeit.
- Köszönjük meg az Úrnak, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésen ment
keresztül a megye számos városa, kistérsége. Köszönjük meg, hogy ezeken a helyeken
a lakosság életszínvonala megemelkedett, lehetőségeinek köre kiszélesedett. Adja
Isten, hogy az esetleges jóléti közeg ne tegye elbizakodottá az embert, hanem hálaadó
lelkülettel őt dicsőítse.

