
Békés megye szakrális helyei 
 
Kunhalmok 
 

A kunhalmok ember által épített legrégebbi kultúrtörténeti emlékeink i.e. 4000-3000-től, 
nagy százalékban temetkezőhelyek, sírdombok (kurgán), őr, vagy határhalmok (Györffy 
István néprajzkutató). 

Ezek 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjű, kúp, vagy félgömb alakú 
képződmények. 

A temetkezési halmok nagy része rézkori, kora-bronzkori temetkezések, bronzkori 
telepek, szarmata, germán, honfoglalás-kori temetők, Árpád-kori templomok és sírok, olykor 
kun temetkezések nyomait őrzi. 

A kunhalmok (hunhalmok) előfordulási helye hazánkban a Nagyalföldre korlátozódik, 
azon belül is a legnagyobb számban a Nagykunságban, Csongrád megye Tiszántúli részén, 
Békésben és a Hajdúháton fordulnak elő. Számukat tekintve még a múlt században is 
becslések szerint kb. negyvenezer lehetett belőlük a Nagyalföldön, amelyből Békés megyében 
kb. 1500 db található. Mára sajnos több mint 50-70 %-uk eltűnt, elhordták, elszántották, stb. 

A halmok nem véletlenszerűen épültek a tájba, hanem a "földsugárzások" messzemenő 
figyelembevételével. Ennek köszönhetően a halmok mind külön-külön, de csoportosan is a 
nem irányítható térhálós földsugárzások un.delej-vonalainak nevezetes csomópontjait, 
mágneses áramlási vonalait jelölik ki, teszik láthatóvá.  

Ezzel egyidejûleg a halmok felszínén irányítható (ártó egészségkárosító hatású) térhálós 
földsugárzás nem mérhető, az ugyanis a halom köré szorul le, mintegy "védő erőfalat" 
alkotva. Hasonló tapasztalható templomok, házi szentélyek közvetlen környezetében. 

Az „energiaszökőkutak” valószínűleg fontos szerepet játszanak a Földnek, mint 
élőlénynek (Gaia) a működésében, annak csakráiként. Éltető energiával látják el a 
környezetüket több száz négyzetkilométeres körzetben. A mi számunkra elsősorban azért 
érdekesek, mert gyógyító hatásuk van. A környéken egyébként ősidők óta tudja minden 
helybeli, hogy a dombok szent helyek és gyógyító energiát sugároznak.  

 
 

  
 
 

Néhány jelentősebb békés megyei kunhalom 
 
1. Attila-halom: Dombegyház.  
   A kurgán Dombegyház település szélétől kb. 250 méterre, a Kevermes felé vezető úttól 
balra (észak felé) található, nagyjából 100 méterre a műúttól.  
   Az úgynevezett pávaszemes kunhalom alakzat középpontja.   A száj és írásbeli hagyomány 
szerint Attila királyunkat Dombegyházán temették el. Ez a hagyomány több, mint egy 
évezreden át élt a népben, amit az 1700-as évektől írásban is rögzített Radnai Mikes.  
2. Kriptáj-halom (Kripta-halom): Kisdombegyház.   
   A Dombegyház és Kisdombegyház falvak határdűlőjében, a Cigányka-ér bal partján 
(Kriptáj-dűlő) található.  
3. Mágori-halom: Vésztő, Magor Történelmi Emlékhely.  
   Vésztő falutól nyugatra, kb. 5 km-re, a Szeghalomba vezető út mellett található, a Körös-
Maros Nemzeti Park területén, a Holt Sebes Körös bal partján. A 7-8 m magasságú,  



100-150 m alapátmérőjű ikerdomb ősi település maradványokat rejt magában.  
Az alig kiemelkedő kunhalom gyomrában ötezer éves leletek tekinthetők meg: egy szentély 
istennő szoborral, koporsó, tálkák, edénytöredékek. 
A kiállítóteremben, amelyet az 1810-1812-ben épített Wenckheim-féle borospincében 
rendeztek be, nyomon követhető a hely későbbi történelme is. A kunhalom melletti dombon a 
11. században a Vatától származó Csolt nemzetség épített pusztatemplomot, amelyet a 
kereszténység felvétele miatt kirobbant harcokban leromboltak. A következő évszázadban 
azonban bencés pusztatemplomot építettek a helyébe. 
4. Gödény-halom:  Békésszentandrás határában álló kunhalom, amely Magyarország és 
Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű halma. 12,26 méter magas, palástjának kerülete kb. 
160 méter. 
 

(Forrás: https://www.facebook.com/oseinkhagyatekaioroksegunk, 
https://hu.wikipedia.org , könyv: Szelekovszky László - Békés megye kunhalmai, 1999.) 
 
 
Gyula: az egyik legerősebb energiaközpont, gyógyvizek feltörési helye. A település  a 
honvisszafoglaló magyarok egyik legfőbb vezető méltóságának, a gyulának (dzsila) 
elnevezését hordozza nevében, aki a hadvezéri és háború esetén a királyi feladatokat is ellátta. 
A gyulai Farkas-halom különösen erős erőkitörés helyszíne. (www.liliom.lapunk.hu) 
 
 
 

A Magyarországon található Szent György-vonalak 

Az ősi elképzelés szerint Szent György-vonalak és Ley-vonalak, más néven Sárkány-vonalak 
hálózzák be a Földet. Kialakulásuk a Föld mágnesességére vezethető vissza. Ezek egyfajta 
rezgések, energiarendszerek. Ahol a vonalak keresztezik egymást, azok az akupunktúrás 
pontok, hasonlóan az emberi test akupunktúrás pontjaihoz. A többszörös metszetek egyben 
szakrális, szentnek tekintett helyek. Magyarországon  60 ilyen fő csomópont található. 

Magyarországon Található Szent György Pontok : 

- 1. Andocs, - 2. Árpádhalom, - 3. Ásotthalom, - 4. Badacsonytomaj, - 5. Baja, - 6. 
Búcsúszentlászló, 7. Bükkszentkereszt, - 8. Bodajk, - 9. Budakeszi, - 10. Budapest, 
Gellérthegy, - 11. Celldömölk, Ság-hegy - 12. Csatka, - 13. Csobánka,  - 14. Dömös, - 15. 
Eger, - 16. Egerszalók, - 17. Esztergom, - 18. Fertőrákos, - 19. Fertőszentmiklós, - 20. 
Gencsapáti, - 21. Győr, - 22. Gyöngyös, - 23. Gyula, - 24. Kaposszerdahely, - 25. Kékkút, - 
26. Kunágota, - 27. Kunszentmárton, - 28. Lenti, - 29. Majkapuszta, - 30. Máriagyűd, - 31. 
Mátrafüred, - 32. Mátraverebély, - 33. Ópusztaszer, - 34. Pannonhalma, - 35. Pákozd, - 36. 
Petőfiszállás, - 37. Pécs, - 38. Pilisszentiván, - 39. Pilisszántó, Keresztes-kő, - 40. 
Pilisszentkereszt, Dobogó-kő, 41. Somlószőlős, Somló hegy, - 42. Somogybabodi, - 43. 
Somogyvámos, - 44. Sopron, Magas-bérc, - 45. Sümeg, - 46. Szarvas, - 47. Szeged, - 48. 
Szentendre, - 49. Szentes - 50. Székesfehérvár, - 51. Szigetvár, - 52. Tápiószentmárton, - 53. 
Tata, - 54. Tokaj, - 55. Velence, - 56. Vértessomló, - 57. Villány, - 58. Visegrád, - 59. 
Zalaszántó, - 60. Zamárdi.  

Régen az embereknek tudomása volt arról is, hogy az energetikai csomópontok milyen jellegű 
erőket bocsátanak ki magukból, negatívat, rombolót (jin-típusút) vagy pozitívat, gyógyítót 
(jang-típusút). E csomópontok a Föld mélyén és felületén szabályos hálórendszert alkotnak, 
mely rendszernek a hazai „kunhalmok” is részei. Elsősorban templomokat, bazilikákat 
építenek ilyen pontokra. 
Honnan lehet a különleges energiájú helyeket felismerni.? A növényzet nagyon sokat elárul. 
Ahol a növény szenved, ott az embernek sincs jó dolga. Kerülendőek a  házak, ahol az 
ugyanolyan fekvésű lakó is megbetegszik - ugyanabban a betegségben… Ahol viszont a 



növényzet virul, ott az ember is egészséges lesz. 
A letelepedő állatok viselkedése is árulkodó: madárfészek, egészséges vadon élő állatok 
jelenléte jó jel. A fák, mivel évtizedekig - olykor évszázadokig - egy helyben állnak, 
különösen megbízható jelei a helyben található energiáknak. A szabályos körben növő 
egészséges fák fontos helyek. 
 Az ország legnagyobb erővonal-csomópontjai találhatók: Pilis, Szentendre, 
Fertőszentmiklós, Csobánka, Gyula, Lenti térségeiben.  
Gyula: az egyik legerősebb energiaközpont, gyógyvizek feltörési helye. A település  a 
honvisszafoglaló magyarok egyik legfőbb vezető méltóságának, a gyulának (dzsila) 
elnevezését hordozza nevében, aki a hadvezéri és háború esetén a királyi feladatokat is ellátta. 
A gyulai Farkas-halom különösen erős erőkitörés helyszíne. 
 
(Forrás:  http://delikronika.webnode.hu/news/magyarorszagi-szakralis-helyek-magyar-
gyorgy-/, www.liliom.lapunk.hu) 
 

Gyula, Csigakert  

Gyulán, az Élővíz-csatorna partján található a Csigakert park, mely eredetileg az 
egykori Almásy–kastélyhoz tartozott. A közvetlen a Várfürd ő közelében elterülő park 
valójában egy mesterséges kilátódomb, mely a rajta csiga alakzatban lefutó sétányról kapta a 
nevét. 
Ez a terület mérhető és érezhető energiával rendelkezik, amely bizonyos pontokon 
kiemelkedő erősséget mutat. A parkban 250-300 éves kocsányos tölgyek találhatók, és egyéb 
fakülönlegességek. 

Egy legenda is kötődik egy több száz éves 
kocsányos tölgyhöz, melyet 1995-ben kivágtak, a 
gyulaiak nemtetszésének ellenére. A néphit szerint 
Mátyás király is időzött még e fa alatt, 
és később a kastély grófja fémkoronát rakatott a tölgy 
törzsébe. A koronára a városban valaha megfordult 
uralkodók neveit íratta. Korábban, 1989-ben 
megvizsgálták, tartalmaz-e fémet a fa törzse, és a 
műszer kijelzett egy bizonyos magasságban. A fát a 
kivágása után rögtön elszállították, így nem lehetett 

megbizonyosodni a legenda igazságáról. 
 

(Forrás: http://gyula.varosom.hu/latnivalok/terek-parkok/Csigakert.html, 
http://www.visitgyula.com/latnivalok-adatlap/csigakert, http://www.gyulakonyv.com) 
 
 
 
Mária kegyhelyek, búcsújáró helyek 

A Mária-kegyhely egy keresztény katolikus búcsújáró hely, ahol 
csodatévő Mária-képet vagy Mária-szobrot tisztelnek. Kialakulása egy 
csodának vagy Mária-jelenésnek köszönhető. Kegyhely lehet az a 
templom vagy kápolna, ahová vallási okból hívők zarándokolnak. 
Ezek közelében sokszor gyógyerejű források, kutak vannak. 

 
Gyula, Nádi Boldogasszony katolikus templom 
 (A Szeged-csanádi egyházmegye területén lévő kegyhely.) 
 
A város egyes történetírói azt feltételezik, hogy ebben az 

„egyházban őrizték a Boldogságos Szűz nagy tiszteletben álló képét, melyhez nagy 
népsokaság zarándokolt". E vélemény alapja IX. Bonifác pápa búcsúengedélye 1398-ból, 
amelyben említi a Boldogságos Szűz gyulai templomát, amelyhez „ájtatoskodás céljából nagy 



népsokaság szokott összeseregleni".  
Gyula 1566-ban került török kézre. Templomai és a fentebb említett Mária-kép valószínűleg 
megsemmisültek.  
Emléke azonban tovább élt, hiszen bő évszázad múlva, a török alóli felszabadulás után, 1699-
ben Szentiványi Márton jezsuita atya is említést tett a képről, melynek jelzője:  
de Arundine Gyulae (Gyula Nádi Boldogasszony képe). 

 
A megújuló Mária-tisztelet jele, hogy a XVIII. század végén 

elkészült plébániatemplomot Máriának szentelték, s az újra 
benépesedő város címerében is helyet kapott a Boldogságos Szűz 
képe.A Nádi Boldogasszony új kegyképét Borsa Antal festőművész 
készítette. 

 A kegyhely felújításának történetét egy monda ismerteti: egy 
sarkadi lánynak álmában megjelent Szűz Mária, s megmutatta, hogy a 
Körös nádasaiban hová rejtették el egykor a kegyképet. Századunkban 
az elenyészett kép helyett festették az újat. 

 
(Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu ) 
 

 
 
Gyula, Kálváriadomb  

A Gyula délnyugati határánál látható Kálváriadomb  valójában egy i.e. 2000-ben emelt 
földpiramis, melyet a bronzkori pásztortörzsek vezetői használtak temetkezési helyül. 1760-
ban erre a mesterséges földhalomra építtette báró Harruckern Ferenc a barokk stílusú 
kápolnát, mely szoborcsoportjával az egyetlen XVIII. századból fennmaradó kálvária. 
 

Kis boltozott terében hatalakos fa Kálvária-
szoborcsoport látható. A kálváridomb tizennégy 
stációképe az 1996-os felújítással egy időben készült el 
Kiss György közreműködésével. A fémreliefeken Krisztus 
szenvedéseinek állomásait beszélik el.  

(Forrás: http://gyula.varosom.hu ) 

 

Gyula, Szentháromság kápolna  

 A Szentháromság kápolnát 1741-ben építtették az 1738-as 
pestisjárvány gyulai túlélői. A barokk stílusú fogadalmi kápolnát 
1752-ben kibővítették, de ma is látható klasszicizáló formáját és 
felépítését 1815-17 között nyerte.  

A 21 méter hosszú, 7 méter széles és 5 méteres belmagasságú 
templom szentháromságot ábrázoló főoltárképét 1839-ben festették. 
Ma üvegszekrényben tekinthető meg Szűz Máriát ábrázoló barokk 
szobra a XVIII. századból.  

(Forrás: http://gyula.varosom.hu ) 

 


