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Pünkösd hétfőjén rendezte meg az 
Evangélikus Egyházközség és a 
Sudridom Hagyományőrző Egyesület a 
mára már hagyománnyá vált 
Evangélikus családi napot. Ez alkalom-
mal pályázati keretből.

A nap 9 órakor indult. Szendvics, aprósü-
temény és frissítők várták az érdeklődőket. 
Aki egész napra tervezett, annak kellett is 
az energia, mert sok program, játék és fog-
lalkozás várt rá.

Egész nap népi fajátékok, ütős és labda-
játékok, óriáscsúszda – nem pedig ugráló-
vár (már ezt is tudom, mert a kettő nem 
ugyanaz) – és arcfestés adott elfoglaltságot 
az aprajának.

Reggeli után 10 órakor érkezett dr. Pécsi Rita 
neveléskutató, és feledhetetlen előadást tartott 
még azoknak is, akik már többször hallották őt.

Forster Zoltán 
séf és „vérprofi” 
csapata kevéssel az 
előadást követően 
megkongatta az 
ebédre hívó faze-
kat. A résztvevőket 

már várta a terített asztal, majd a helyek el-
foglalása után már érkeztek is a levessel teli 
tálak. A gulyás „Isteni” volt, a palacsinta ke-
vés – ígérem, hogy akinek kevés volt vagy 
egyáltalán nem jutott, azt később kárpótolni 
fogjuk! :–)

Ebéd után Mády 
Gabriella pointi-
lista technikával, 
olajfestékkel, vá-
szonra készült ké-
peiből nyílt kiállí-
tás az evangélikus 

A mennyek kapuja programsorozat

Családi nap 
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen”

Apostolok cselekedetei 2:1–2:4, Károlyi-biblia



Erõs vár a m
i Istenünk!

2. oldal

templom kistermében. A kiállítást bárki 
megnézheti hétköznapokon előzetes beje-
lentkezés után vagy a vasárnapi istentiszte-
let alkalmával. Mindkét esetben természe-
tesen díjtalanul.

A megnyitó után dr. Shajahan Shaju, az indiai 
nagykövetség ayurvéda orvosa tartott egy rend-
kívüli előadást az ayurvéda gyógymódról.

A foglalkozás elérte célját! Azt hiszem, aki 
az evangélikus családi napot választotta ezen 
a napon, nem csalódott és egy kellemes, tar-

talmas családi és közösségi együttlét élmé-
nyével lett gazdagabb. 

Magyari Ákos

Megoldott-e a rejtély?
(Kísérlet a Bermuda-háromszög titká-
nak magyarázatára: egy 23 éve lap-
pangó „természettudományos elmé-
let” értelmezése alapján)

A Föld – többé-kevésbé ismert- geofizi-
kai szerkezete alapján (ha úgy tetszik – ti-
tokzatos, ún. „habókos” elemeket nem tar-
talmazó) magyarázat adható azokra az – 
egyesek szerint „látatlanul is elhitt” jelen-
ségekre, amelyek létezését, ill. ennek lehe-

tőségét mások tagadják, sőt, esetenként 
durván elutasítják. A (most mg nevezzük 
így) vélt effektusok első sorban a Bermu-
da-, a Bahama-szigetek és a Sargasso-ten-
ger délkeleti „csücske” által kifeszített „há-
romszög” alakú térség kapcsán híresültek 
el. Átfogó – és meglehetősen egyszerűnek 
tűnő – értelmezésüket először Nekovetics 
Oszkár magyar gépészmérnök adta meg, az 
elmélet gondolatmenetének főbb vonásait 
az ismertebb „alap eseményeket” több – 
magyar nyelven megjelentetett könyvében 
is részletesen taglalta. 
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Lássuk először az elvi alapokat! 
Jelenlegi földtani tudásunk alapján a 

kontinensek (Euroázsia, a két Amerika, Af-
rika és Ausztrália) a világméretű „repedés-
völgyekkel elválasztott” (vagy ún. mély-
tengeri árkokkal) talapzatukon úszó (vagy 
inkább csúszkáló) szigetként mozognak, a 
szilárd jellegű Föld-kérgen (utóbbi épp az 
árkok alját képezi). A kérget az alatta elhe-
lyezkedő izzó magma helyenként áttöri, 
völgyben kicsiny méretű vulkán képződik, 
a kráterből kitóduló olvadt kőzeg közvetle-
nül érintkezik az „árkot” teljesen kitöltő, 
meglepően hideg (közel 00 C hőmérsékle-
tű) tengervízzel.

A repedésvölgyek zömének átlagos 
mélysége 4-5 ezer méter(közvetlenül meg-
határozható), ebben a méret-tartományban 
már iszonyúan nagy a tengervíz felszíntől 
számított távolsággal arányos növekvő (ún. 
hidroszatikus) nyomása.

A folyadék (így az olvadt magma is) na-
gyobb nyomáson több gázt old fel (gondol-
junk csak a szódásüvegre: ha a szelep zárt, 
a vízben nem láthatók a gázbuborékok, vi-
szont a szelepet megnyitva a szabad gáz 
térfogata – mivel a víz egy részét kinyomja 

– épp ennyivel növekszik, vagyis nyomása 
csökken, ezért a folyadékban máris megje-
lennek a felszín felé mozgó buborékok, mi-
közben átmérőjük egyre növekszik).

A gázok a repedésvölgyek „vulkánjai” 
környezetében a forró magma és a tenger-
víz közt végbemenő kémiai reakcióban 
képződő, ill. a magmában (fizikailag) oldott 
gázok (széndioxid, nitrogén, metán, halo-
gének – pl. klór - stb.) is mind átoldódnak a 
vizes fázisban.

Ha a vízből külső hatásra a gázok kivál-
nak, erősen „habzó” víz jön létre, fajsúlya 
(1 köbcentiméternyi térfogatban tartalma-
zott – elkülönítve gondolt – „tömör” víz 
meg a buborékokban foglalt gáz súlyának 
összege) kisebb, mint az utóbbiakat nem 
tartalmazóé.

Nagy nyomás miatt azonban a kráter köz-
vetlen környezetében nem képződnek bu-
borékok, ahogyan azonban a víz az áramlás 
miatt egyre feljebb sodródik (másféle 
irányba erre csak kisebb lehetősége van), 
előbbiek is megjelennek és méretnöveke-
dés közben haladnak a tengerfelszín felé: itt 
a buborékok mind „kipukkadnak”, a gázok 
vastag „felszíni párnázatott” képezve 
„szőnyeg-szerűen” egyre „vastagabb” réte-
get képezve szétterülnek.

A folyadékból kiváló gáz hatására tehát a 
fajsúly értéke megváltozhat. Ezért a habzó 
vízben a „tiszta” folyadékban úszó testek 
lesüllyedhetnek, míg ha a gáz megfelelő 
mennyisége eltávozik, újból felemelkednek 
a felszínre. Ugyanez érvényes a fából ké-
szült mentőcsónakokra, meg a jachtokra.
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Az úszó tárgyakhoz képest más a hely-
zet a repülőgépek esetében: csak akkor 
maradnak a levegőben, ha a szárnyak 
mentén elegendő nagy felhajtó-erő hat rá-
juk, amely – változatlan alak mellett – 
csakis a gép repülési sebességének függ-
vénye.

A buborékok azonban – vulkáni gázként 
– nem tartalmaznak oxigént.

A benzin, vagy egyéb szénhidrogének 
elégetését kihasználó motorok ebben a 
környezetben nem működnek, tehát a 
„kellő sebesség” sem biztosítható. Ilyen 
felszíni gázfelhőbe behajtó repülőgép 
szükségszerűen lezuhan: ok, a környezet 
oxigénhiánya.

Az elektromágneses kölcsönhatások 
effektusai is mind értelmezhetők az érint-

kező testek egymás közt eltérő „dielektro-
mos, ill. diamágneses sajátságai” alapján. 
(Az utóbbiban rejlő veszélyek is csökkent-
hetik a repülőbiztonságot, ezek azonban 
nem kapcsolódnak közvetlenül a „Bermu-
da-témához”.) 

A jelenségek nem csupán a Bermuda Há-
romszögben lépnek fel, hanem mindenütt, 
ahol a mélytengeri árokban vulkáni tevé-
kenység működik, ilyen pl. a Japántól ke-
letre található – nomen est omen – Ör-
dög-tenger. (Utóbbi nem véletlen: itt talál-
ható a 11 km mély Marianna-árok, amely a 
maga nemében a Föld legnagyobb repedés-
völgye.)

A rövid ismertetést, az irodalom alapján 
összeállította: ’Pista bá’ (Pászli István fizi-
kus, ny. egyetemi tanár).

Közeledik a nyár és egyre többen indul-
nak kirándulni. Ilyenkor a tájak és városok 
megcsodálása mellett érdemes megláto-
gatni egy-egy templomot is. Bárhol va-
gyunk, vasárnap mindenhol nyitva van 
egy templom, ahova istentiszteletre mehe-
tünk és betekintést nyerhetünk más gyüle-
kezet életébe.

Pünkösd előtt a családommal mi is kirán-
dulni indultunk. Úgy ütemeztük az utazá-
sunkat, hogy pünkösdvasárnapra egykori 

évfolyamtársam, Molnár Iván evangélikus 
lelkipásztor egyházközségébe érkezzünk 
meg. Dunaföldvár azelőtt teljesen idegen 
vidék volt számomra. A kisvárosba megér-
kezve azonban igazán otthon éreztem ma-
gamat. Mindjárt a város bejáratánál észre-
veszem, hogy a település neve székely ro-

Közeledik a nyár és 
egyre többen indulnak 
kirándulni
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vásírással is fel van tüntetve a helységnév-
táblán. Annak ellenére, hogy partiumi va-
gyok, jól esett ezt látni. Egy nagyon szép, 
hangulatos kis utcába vezet az autó navigá-
ciója, ahol rövidesen meg is érkezünk a ba-
rátságos, kis evangélikus templomhoz. Az 
istenháza egy kisebb domb oldalán fekszik. 
Lépcsők sora vezet fel a templomhoz, 
melynek kertjéből gyönyörű kilátás nyílik 
az öreg Dunára és a csendesen meglapuló, 
végtelennek tűnő magyar Alföldre. A temp-
lom udvarát gyönyörű díszcserjék és fák 
díszítik, melyeknek lombjai között móku-
sok cikáznak. Mintha csaknem egy kis me-
sevilágba érkezne az ideutazó. A festői kör-
nyezetben fekvő templom, a madárcsicser-
géssel ébredő reggelek különlegessé vará-
zsolják a helyet. Ilyet nem minden nap lát 
és tapasztal a partiumi ember.

Pünkösd vasárnapján szép rendben ér-
keznek a hívek a templomba. Kíváncsian 
ülünk be mi is padsorokba, hiszen még so-
hasem vettünk részt evangélikus ünnepi 
istentiszteleten. A lelkipásztor alaposan 
kidolgozott, tartalmas igehirdetését hall-
gathattuk meg. Otthonosan éreztük ma-
gunkat, hiszen az énekek közül volt, amit 
mi, reformátusok is ismerünk.  Felfedez-
zük a hasonlóságokat és a különbözősége-
ket egyaránt. Ami különösen érdekes szá-
momra az az úrvacsoraosztás. Az emberek 
letérdelve veszik magukhoz az úrvacsora 
szent jegyeit. Kenyér helyett ostyát ad a 
lelkipásztor. Ezt is és a bort is ő tartja a 
hívek ajkához, nem pedig azok veszik át a 
lelkésztől.

Másnap, pünkösdhétfőn minden a csalá-
dokról és a családoknak szólt. Kilenc óra-
kor már reggelivel fogadták a kicsiket és 
nagyokat. Az egész napos programon a 
gyermekek arcot festethettek, különböző 
játékokat próbálhattak ki és kedvükre kiug-
rálhatták magukat a légvárban. A felnőttek 
pedig érdekes előadásokat hallgathattak 
meg és nézhettek meg egy festménykiállí-
tást.

Különösen érdekes előadás hangzott el a 
családról és a gyermekek személyiségének 
fejlesztéséről Uzsalyné Pécsi Rita előadá-
sában. Az előadó rávilágított az aktuális ok-
tatási rendszer hiányosságaira, ami a gyer-
mekek kognitív készségének a fejlesztésére 
helyezi a hangsúlyt, miközben elhanyagol-
ja az érzelmi intelligencia fejlesztését. Ez 
utóbbi segít ahhoz, hogy a gyermekek jól 
megállhassák a helyüket felnőtt korukban.  
Az érzelmi intelligenciánkat erősítjük, ha a 
közömbösség helyett önfeledten merünk 
átélni érzéseket: örülünk, sírunk, nevetünk, 
rácsodálkozunk, gyönyörködünk stb. A kí-
váncsiság, képzelőerő, kötődés, azonosu-
lás, együttműködés és vezetési készség fej-
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lesztése mellett fontos tényező és túlélő 
faktor a nevetés. Mindezek alakítható kész-
ségek.

A délutáni órákban megtekinthető volt 
Mády Gabriella gyülekezeti tag fest-
ménykiállítása, majd Shajahan Shaju, az 
indiai nagykövetség ayurvéda orvosának 
Ayurvéda – egészséges életmód című 
előadását hallgathatták meg a jelenlé-
vők.

A családi nap a Széchenyi 2020 prog-
ram keretén belül valósult meg, melynek 
során közösségi rendezvényekre, képzé-
sekre, kreatív foglalkozásokra, családi 
napokra és táborokra kerül sor több éven 

át a gyülekezetben. Szép számmal vettek 
részt a színes programokat kínáló csalá-
di napon. Ezúttal is bebizonyosodott, 
hogy kislétszámú gyülekezetekben is le-
het és érdemes ilyen és ehhez hasonló 
programokat szervezni. Van kiért és ki-
vel dolgozni, hiszen ezek az alkalmak 
közelebb hoznak minket egymáshoz. 
Közösséget formálnak és nemcsak a 
templomhoz, de Istenhez is közelebb ve-
zetnek minket, akinek kegyelméből any-
nyi kellemes élménnyel gazdagodtunk 
ez alkalommal is. Legyen mindezért az 
Úré a dicsőség!

Sebestyén Előd,
református sajtóreferens, Nagykároly

Felnőtt keresztelő
2018.május 13.
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A Mennyek Kapuja programsorozat

Emberi közösségek
Európa értékrendi válsága, 
úton a vég felé

Az Evangélikus Egyházközség és a 
Sudridom Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében Győrfi Károly tartott 
előadást az evangélikus templomban. 
Lebilincselő, mélyen elgondolkodtató 
és nagyon aktuális téma volt.

Az előadás címe egyben Győrfi Károly 
legújabb könyvének címe is. A keresztény 
értékrendi válságot az jellemzi, hogy a há-
rom legfontosabb alapértéket tagadjuk 
meg, az Istenbe való hitet, a hazát (nemze-
tet), helyette a nemzetiséget kántáljuk és 
tagadjuk a családot a társadalmunk legfon-
tosabb alappillérét.

Ez a válság már régebben elkezdődött, de 
az utóbbi tíz évben mélyült el igazán. Több 
mint 60 évvel ezelőtt az Európai Unió 
egyik alapító atyja, Robert Schumann 
mondta: „Európa vagy keresztény lesz, 
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vagy nem lesz.” Ő a keresztény értékrend 
megőrzését tartotta alapvető fontosságú-
nak. Ettől a nézettől a jelen Európa nagy 
sebességgel és egyre nagyobb mértékben 
távolodik.

A mélyülő értékrendi válság teszi lehető-
vé a kontinens súlyponti vezetőinek hatha-
tós közreműködésével, hogy történelmileg 
rövid idő alatt – amennyiben a közép-kelet 

európai országok, benne Magyarország is, 
kitartanak a keresztény értékek, a hagyo-
mányos kultúra megőrzése mellett – Euró-
pa kettészakad.

Győrfi Károly legújabb könyvében rész-
letesen foglalkozik a témával, számokkal, 
kimutatásokkal támasztja alá nézetét bárki 
számára érthető, köznapi nyelven.

Magyari Ákos


