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Önkormányzati hírek

Programajánló
December

Rendezvény

Helyszín

Szervező, közreműködő

12.

V

Adventi harmadik gyertyagyújtás és
karácsonyi vásár

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata,
Etyeki Németek Egyesülete

19.

V

Adventi negyedik gyertyagyújtás

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata

31.

P

Falusi Szilveszter: Óév búcsúztató

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Kövek az út szélén...

Köszöntjük Etyek októberben
született öt legifjabb lakóját és
szüleiket. Sok erőt, egészséget,
boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és családjuknak!

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986.
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a értelmében
„ (1) Ha a jogszabály eltérően nem
rendelkezik, a tulajdonos köteles
gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az
utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően
történik.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.
28.) GKM rendelet értelmében
„3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása
b) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia

„Mikor megszületik egy várva várt
gyermek, az élet dolgai új értelmet
nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg
egy párban, új fénnyel ragyognak
a világra hárman.”
(Ismeretlen szerző)
Három pár döntött úgy, hogy öszszekötik életüket és házasságot
kötnek településünkön, Etyeken
októberben.
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak
adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
(Goethe)
2021. októberében két esetben
vettünk búcsút egy családtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól,
szomszédunktól.
„Nem hagylak el sosem, mert ha
majd este felnézel a csillagokra,
akkor én onnan nézek vissza rád.”
(Ismeretlen szerző)

az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), valamint
a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”
Fenti előírásba a hóeltakarítás és
síkosságmentesítés is beletartozik,
melynek elmulasztásából fakadó
balesetek nemcsak lelkiismereti, de
jogi felelősséget is rónak az ingatlanhasználókra.
Van azonban egy olyan jelenség
– nevezzük szokásnak –, hogy az
úttesttől a házak előtti gondozott
kiskerteket, zöldterületeket kövekkel
illetve egyéb tárgyakkal választják
el, ezzel akadályozva meg, hogy az
autósok ráhajtsanak a gyepre, a virágoskertre. Ez azonban balesetveszélyes! Több helyen annyira szűk
az úttest, hogy két szembejövő jármű egymás mellett nem fér el, de
nem tudják egymást kikerülni, mert
a kihelyezett tárgyak akadályozzák
ezt.
Gondoljunk továbbá arra is, hogy
egy élet megmentésére siető mentőautót, vagy egy tűzesethez kirendelt tűzoltó autót is akadályozunk
egy ilyen meggondolatlan „szokással”!
Önkormányzat
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Az adventi gyertyák
Fekete István: Rorate
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Mikulás a mosolygós, kedves,
nagyszakállú jótevő
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Gyerekkorom talán első kortárs kiállítási élménye Bercihez fűződik. A budapesti Liget Galériában mutatta be fából és más anyagokból
készült avantgárd alkotásait, és engem elvarázsolt az a sokféleség, amit ott láttam. A legjobban egy söröskupakba foglalt régi húszas
tetszett, amit egy nagyobb szobor felületén
szúrtam ki. Különös dolgokat halmozott föl
műhelyében, és a faragás mellett képeket festett, sőt egyikre-másikra szemrebbenés nélkül
kis tárgyakat: jelvényt, pléh kismadarat, forgót
applikált. Általában a mindennapjait is átszőtte a kreatív szabadság. Hol biciklijén, máskor
kordéba fogott szamarán járta a falut és a környező tájakat.
Briliánsan halandzsázott csehül. Ma is itt él közöttünk, és mivel
szamara már a múlté, friss fűvel megrakott kordéját maga húzza a
reggeli kaszálások után. Ellátja állatait, azután farag és fest.
Nagy Bertalan 1956-ban született Csákvári Nagy Lajos és
Csókos Varga Györgyi képzőművészek hatodik gyermekeként. Sorsa összeforrott Etyekkel, ahol egész eddigi életét töltötte. Művészetét nagyban inspirálta a falu látványvilága, amelynek egyes elemei
visszatérő motívumok festményein. Önéletrajzában így ír magáról:
„[...] Rajzolni és faragni apámtól tanultam. Apámtól tudom, hogy a
művészet is csak egy mesterség. Kritikusan szemlélni munkáimat
anyámtól tanultam. Anyámtól tudom, hogy ha valami jónak látszik,
akkor csak félig van készen. Festeni titokban kezdtem tizenöt éves
koromban. Öt évig készültem a Képzőművészeti Főiskolára, két évig
jártam az estire modell után rajzolni. A rajzolás után a faragást választottam apám és testvérem, Kristóf mintájára. Tőlük tanultam az első rönkbútor
és játszótéri figura készítését. Sokféle anyag érdekel, de leginkább fával foglalkozom. Restauráltam múzeumi tárgyakat, készítettem középkori széket, fajátékot,
szövőeszközt, köztéri faplasztikát. Apámmal dolgoztunk a Grand Hotel Hungária
szálloda belsőépítészeti munkáiban. A családi műhely fontos köztéri munkája az
etyeki Házasságkötő terem berendezése, ahová a bútorokat én készítettem. Alcsúton található egy köztéri faszobor, a Tulipánfa című művem. Több fa játszóteret készítettem, ezek Csepelen,
Etyeken, Budaörsön és a franciaországi Die-ben találhatóak. Feleségemmel rendszeresen együtt
állítunk ki. 1992 óta komolyabban
foglalkozom a festészettel, azóta
van művésznevem: Faberci…”
Nagy Bertalan Faberci, Etyek illusztris művészegyénisége idén
nyáron ünnepelte 65. születésnapját. FABERCI 65 – Szüleim
nyomdokán című egyéni kiállítása
december 1-jén 18 órakor nyílik az
Etyeki Műhely Alapítvány Magyar
utcai épületében. A megnyitó után,
a kiállítás előzetes egyeztetéssel
tekinthető meg. Kapcsolat:
etyeki.muhely2020@gmail.com
Lucza Zsigmond
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Dávidmajor a miénk!
Fejlődik egyik legszebb fekvésű településrészünk
A Dávidmajorban élők életének könynyebbé tételét segítő településfejlesztésért nagyon sokat kellett dolgoznunk és még rengeteg megoldandó feladat áll előttük. A településrész
infrastrukturális fejlesztése az elmúlt
évtizedekben nem valósult meg, így
a több, mint 30 lakóingatlanhoz az
áramon és vízen kívül semmi nem jutott el. Nincs szennyvízhálózat, gázszolgáltatás, de a legfőbb problémát
az okozta, hogy a földutakon – mára
zúzott köves – télen és nagyobb
esők után járművel nehéz közlekedni.
A Dávidmajorban élő gyermekek sokszor sáros cipőben és ruhában jutottak el az iskolába. Az idős emberek
pedig, akik a hajdani tanyákon élnek,
nehezen tudnak orvoshoz menni,
gyógyszert kiváltani, vagy baj esetén
nehezen jutott el hozzájuk időben a
segítség.
Mindent meg kell tennünk, hogy az
itt élő emberek életkörülményei és
jövője pozitív irányban változhasson.
Minden ember felelős a saját közösségéért, de a közösség is felelős az
egyénekért, a tagjaiért. Kölcsönösen
kell megerősítenünk és segítenünk
egymást, mert ha erősek vagyunk, akkor célokat fogalmazhatunk meg, és
érhetünk el!

2019. októbere óta sok segítőkész
etyeki lakos és vállalkozó nagyon sok
órában dolgozott azért, hogy a Dávidmajorban élők végre elhiggyék, hogy
ők is Etyekiek! Az első és legfontosabb
a vízelvezetés és a murvás utak kiépítése volt. Nem megengedhető, hogy a
XXI. század elején az emberek eső idején sárban, száraz idő esetén porban
éljenek és közlekedjenek. Fontos, hogy
a mentők, tűzoltók, rendőrök, buszok,
szemétszállító autók, kerékpárosok
minden időjárási körülmények között

biztonságosan közlekedhessenek. Mihamarabb elő kell segítenünk és meg
kell oldanunk a településrész különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A Dávidmajorba vezető út kátyúzása megtörtént, mely hosszú évek óta
jelentett problémát az ott lakóknak és a
Dávidmajorba látogatóknak, hiszen az
út járhatatlan volt.
2020. márciusában, a tavaszi nap
első sugarainak melege mellett elkészült a játszótér, amit a gyermekek,
kicsik és nagyok nagy örömmel fo-
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gadtak, hiszen Dávidmajorban sok
gyermek él. Mára már az örömteli gyerekzsivaj tölti meg a környéket. Összefogással valósult meg az új közösségi
tér. A kivitelezés során a szülők és a
helyi vállalkozók is kivették részüket a
munkálatokból. Segítséget kaptunk a
tereprendezési munkákhoz is.
Az ott lakókkal együtt határoztuk
meg a következő, megvalósítandó
feladatokat és együtt örültünk a már
megvalósult közös eredményeknek. A legfontosabb célul tűztük ki,
hogy megtervezzük és megépítsük
az Etyek–Dávidmajor utat, mely igazi
megoldást fog hozni a régi problémákra.
Útjára indítottuk a tanyagondnoki
buszt is. Magyarország Kormányá-

Ilyen volt, ilyen lett

nak, Tessely Zoltán országgyűlési
képviselőnknek és Gyopáros Alpár
kormánybiztosnak köszönhetően átvettük a Magyar Falu Programban
megpályázott autóbuszt. A Dávidmajorban élők, az idősek, az iskolások, a
sportolók nagy örömmel használják.
Az önkormányzat a tanyagondnoki
szolgálat bevezetésével és a tanyabusszal Etyek dávidmajori lakosságának mindennapi életéhez nyújt nagy
segítséget. A tanyagondnoki szolgálat
keretében ellátandó feladatok megoldást nyújtanak a lakosságnak azokban a feladatokban, amit az igénybevevők önállóan nem tudnak megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt
venne igénybe, továbbá aránytalanul
nagy költséget róna rájuk. A busz a
gyermekeket beszállítja az iskolába és
az óvodába, az időseket az egészségházba és bevásárolni.

5

A következő lépésként két új buszvárót szeretnénk megépíteni, világítással, napelemmel és térfigyelő
kamerával. Napjainkban nehéz még
leírni is, hogy egy etyeki polgárnak 26
kilométert kell utaznia ahhoz, hogy
templomba, orvoshoz, iskolába vagy a
gyógyszertárba el tudjon jutni.
Az Etyek–Dávidmajor–Herceghalom összekötő út tervezése is folya-
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matban van. Ha a beruházás elkészül,
akkor rövidebb idő alatt tudunk eljutni
Dávidmajorba, illetve Dávidmajorból
Etyekre és a főváros is könnyebben
megközelíthető lesz mindenki számára az olcsó vasúti kapcsolat révén.
Úgy gondoljuk, hogy a rövid idő alatt
megvalósított eredmények azt mutatják, hogy kellő módon, megkülönböztetett fejlesztői figyelem irányul a
településrész irányába is.
Talán a legfontosabb dolgot hagytuk
utoljára. 2020-ban rendeztük meg először a Dávidmajori Családi Napot. Gyermek és felnőtt együtt játszott, így garantált volt a folyamatos móka és kacagás.
A családoknak teljes kikapcsolódást és
szórakozást nyújtó, közösségformáló
rendezvényt hagyományként szeretnénk őrizni és megrendezni minden évben, ahogy tettük azt 2021-ben is.

A sikertörténetünknek még nincs
vége. Hiszünk az összefogás erejében, abban, hogy együtt meg tudjuk
valósítani a kitűzött célokat. Hitünkkel sikerül ledönteni a Dávidmajort

Tisztítsuk meg az Országot!
Önkormányzatunk 2021. novemberében 15 millió Ft támogatást nyert
az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázatán, melynek az IFKA
Közhasznú Nonprofit Kft. a lebonyo-

lítója. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló 2021. november 30-i
határidőre mintegy 1500 m3 inert és
vegyes illegális hulladéktól szabadítottuk meg településünket.

Etyektől elválasztó láthatatlan falat.
Dávidmajor a miénk!
Debreceni Csaba Attila
alpolgármester
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Hitélet / Nemzetiségi hírek

Német Nemzetiségi hírek
A Fejér Megyei Német Területi Önkormányzat jóvoltából az etyeki
óvodások a szekszárdi Német Színház (DBU) előadását láthatták november 5-én, melynek címe „Irány
Panama”. A jó hangulatú előadást,
mely német és magyar nyelven
került bemutatásra, a gyerekek és
a nevelők örömmel fogadták. Köszönjük, hogy ezt az előadást ajándékba kaphattuk!
Az Etyeki Németek Egyesülete november 6-án szakmai kirándulást
szervezett Tatára. A Német Nemzetiségi Múzeumban az állandó kiállítás mellett megnézhettük a sörké-

Református hírek
szítést bemutató időszaki kiállítást
is. Ezután a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által felújított Kálváriához mentünk a csodálatosan szép
őszi napon. A finom ebéd elfogyasztása után a Tanösvény megtekintése fért bele a programba. Köszönet
Bartha Ferencné Erzsinek és Geng
Áginak a szervezésért!
Az Etyeki Rosmarin Kórus folytatja próbáit, hiszen már készülnek
az Ádventi ünnepekre. Karácsony
másnapján, december 26-án az
etyeki katolikus templomban a 11
órai szentmisén is közreműködnek.
A Fejér Megyei Sváb bál időpontja
2022. január 29-én szombaton lesz
Székesfehérváron a Szent István
Művelődési Házban, ahol az Etyeki
Németek Egyesülete Rosmarin kórusa is szerepelni fog.
Fehér Margit
ENNO és a Fejér Megyei Német
Területi Önkormányzat elnöke

Karácsonyi alkalmaink:
dec. 24.: Szenteste - istentisztelet 17 órától
dec. 25.: Karácsony első napja
– úrvacsorás istentisztelet 10
órától
dec. 26.: Karácsony második
napja – úrvacsorás istentisztelet 10 órától
jan. 2.: Újév – istentisztelet 10
órától
Alkalmaink helyszíne a Látogatóközpont.
Állandó alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap de. 10
órakor a Látogatóközpontban.
Bibliaóra: szerdán 19 órai kezdettel a gyülekezeti teremben.
Elérhetőség:
Sípos Dániel lelkipásztor
+36 20 216 7844
etyek@reformatus.hu
2091 Etyek, Alcsúti út 3.

Katolikus Egyházközség hírei
November 21-én, Krisztus Király vasárnapján, ami az egyházi év utolsó
napja, templomunkban 12 gyermek
találkozott először a Szentségi Jézussal. Ekkor volt templomunkban
az elsőáldozás. Reméljük, hogy ezek
a gyermekek továbbra is hűségesek
maradnak Krisztushoz és aktív tagjai
lesznek a helyi katolikus közösségnek.
Ádvent a karácsonyra felkészítő
időszak. Ezekben a hetekben elcsendesedünk, önmagunkra tekintünk,

helyet készítünk a közénk érkező Üdvözítőnek. Mindezt a buzgóbb ima,
böjt és jócselekedet teszi még kézzelfoghatóbbá.
Ádventi roráte (hajnali) szentmisén
vehetünk részt hétfőnként és csütörtökönként reggel 6 órakor.
A korai felkelés, a napunkat a jó
Isten áldásával kezdve, igazán segíti
formálni a kapcsolatunkat a minket
szerető Istennel. Nagy szeretettel hívunk MINDENKIT!

Templomunkban az ünnepre való
készületet ádventi lelkigyakorlat is
segíti, melyet idén Sisa István Lénárd
sóskúti plébános atya tart az alábbi
napokon: december 3-án, 10-én és
17-én 18 órakor. A karácsonyi szentgyónás elvégzésére is ekkor lesz lehetőségünk.
Terveink szerint az idén is készülünk karácsonyi pásztorjátékkal,
melynek időpontja december 24.
18 óra. Az ú.n. éjféli szentmise az
idén 22 órakor kezdődik.
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Ünnep

Az adventi gyertyák
Elkezdődött az adventi időszak, melynek során az asztalokra kerülnek a koszorúk,
rajta a négy gyertyával. Sokszor jönnek szembe velem a
különböző színű gyertyákkal
ékesített darabok, és mindig az
jutott eszembe, hogy hagyományosan a lila és rózsaszín
kombinációt kellene használni.
Büszke voltam magamra, hogy
mennyi mindent tudok erről az
ünnepről, annak jelentőségéről. Gondoltam írok erről pár
gondolatot, így hát elkezdtem
kutatni és kérdezni. Rá kellett
jönnöm, hogy milyen keveset is
tudok az adventről, a koszorúról és annak gyertyáiról.
Az advent ökomenikus keresztény ünnep, ez az időszak
a várakozás, a lelki ráhangolódás időszaka, miközben mindenhol gyújtanak gyertyát. Az advent
jelentése „eljövetel”, melynek során
szerető szívvel és megtisztuló lélekkel
várjuk Jézus születésének ünnepét,
ám a mai kor keresztényei számára
egy másik üzenetet is hordoz, mégpedig a második eljövetel ígéretét. A karácsonyt megelőző hetek – a húsvétot megelőző időszakhoz hasonlóan
– nemcsak a várakozás, hanem a böjt
és a bűnbánat időszaka is.
A legelső adventi koszorún – 1839ben – 24 gyertya égett. Johann H.
Wichern evangélikus lelkipásztor készítette egy hamburgi árvaház gyermekei számára, kocsikerékből. 20 piros gyertyát tettek rá a hétköznapokra
és 4 fehéret a vasárnapokra. A koszorú készítése világszerte divatba jött,
a 19. század végére szinte minden
családban általánossá vált a szentestét megelőző négy vasárnapot gyertyagyújtással ünnepelni.
A római katolikus egyház hagyományaiban a gyertyák színének jelentősége van. A koszorún négy gyertya
található, három lila és egy rózsaszín.
Az első vasárnap egy lila gyertya ég,
ez a hit gyertyája, jelképezi Ádámot
és Évát, hiszen nekik ígérte meg Is-

ten először, hogy elküldi a Megváltót.
A második vasárnap már két lila gyertya ragyog, a második lila gyertya a
reményt jelképezi. A reményt, hogy
eljön a Megváltó. Harmadik vasárnap
gyújtjuk meg a rózsaszínűt (az előző
két lilával együtt), ez a gyertya Szűz
Máriáé, és azé az örömé, hogy a Fiú a
Földre jött. Végül a koszorún lévő öszszes gyertyát meggyújtjuk, az utolsó
lila gyertya a bűnbánaté.
A görög katolikus családok az adventi
koszorúra hat gyertyát tesznek, és a saját kezűleg készített adventi naptárnak
negyven zsákocskája van. A református egyház jelképei között az adventi
gyertya színének nincs különösebb jelentősége. A gyertyák meggyújtása valójában egy várakozó hangulatot teremt
és üzenete van. Az első annak a beteljesedése, ami 2000 évvel ezelőtt, a betlehemi istállóban történt. Jézus megszületett. A második, amikor a szívekben is
megszületik. A harmadik, amikor eljön
halálunk órájában és a léleknek külön
sorsa lesz. A negyedik pedig, hogy eljön
ítélni élőket és holtakat.
A protestáns családokban, piros
(vörös) és fehér színű gyertyák találhatók az adventi koszorún. Az ang-

likán családokban és Németország
egyes részein a négy piros gyertya
mellé, a koszorú közepére állítanak egy
nagyobb fehér gyertyát. Ez a Krisztus-gyertya, amit csak karácsony este
gyújtanak meg. Ám azokon a területeken is, ahol a három piros és egy fehér
gyertya hagyománya van, Krisztusnak
ajánlják az utolsónak meggyújtott fehér gyertyát. Az első gyertya a Fény
megjelenését szimbolizálja. A második gyertya az Úté, amely jelöli azt az
utat, amit Jézus vállalt értünk, és azt
a lelki utat, amit nekünk kell megtennünk. A harmadik gyertya az örömé,
a negyedik pedig Jézus személyét, és
azt a békét szimbolizálja, amit Isten az
emberekkel kötött.
Miközben e sorokat írtam, rájöttem,
hogy igenis van jelentősége a gyertyáknak. Számomra a lila-rózsaszín
kombinációnak, lévén római katolikus
vagyok. Más felekezethez tartozóknak
más színösszeállítás, más jelentés,
tartalom, másféle hagyomány, más
gondolat az, amit az adventi gyertyák
lényege hordoz, de minden ugyanabba az irányba mutat, mindannyiunkat
ugyanoda vezet... HOZZÁ.
Kattra Judit
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Fekete István: Rorate
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az
álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy
nevetésre nyíljanak-e, vagy aludjanak
tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések
mellett lézeng, ámbár elég hűvösen.
Az ablakok néhol nézik már a hajnalt,
néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se.
Néhol csak árnyak járnak, néhol kis
lámpások imbolyognak, és mutatják,
hova kell lépni, ámbár hiszen sár van
mindenütt.
Az ég még sötét, s a nappal ágyát
csak hinni lehet a keleti égen, s ez
elég. Egyébként nem gondol rá senki,
mert a búzák kikeltek már, a krumpli a
veremben, s a jószág betelelt.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a
tegnap gondja, mintha aludna, a mai
még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még
egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák
lángja is megnyúlik a várakozástól,
felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Magasok...”
Mise végére egészen bemelegedett
a templom; majdnem otthonos lett,
legalábbis így érezte ezt Baka Máté az
alszegből, de így érezte Hosszú Illés is
– ugyanonnan –; bár, ha tudták volna,
hogy most egy véleményen vannak,
hát inkább nem érezték volna. Nagy

harag volt ugyanis a két öreg között,
kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy
ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint
beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még
mozgás van, hát csak ülnek, sőt Illés a
lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de
amúgy is ráér. Fél szemmel odasandít
Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté
nem mozdul... Amilyen kutya konok
ember volt világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb,
de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a
harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát
belesüllyeszti a meleg nyakravalóba,
és szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán
nem szabad – és Mátéra néz, aki –
úgy látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el
–, pedig három hónappal fiatalabb.
Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak
fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle...
akár a halotté…
– Jóságos Isten, csak nem lett vele
valami?!…
Harag ide, harag oda – a rothadt
szilva is lepottyanik egyszer a fáról
– csendesen odamegy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát:
– Hallod-e, Máté?

Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom megnézlek, mert
olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja
Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most Illést így közel látni
–, már elmúlott.
– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a
templomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel
az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott. –
Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a
főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony a mai világban...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg már Illés háza elé ért.
Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost sütött
a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor ütött hetet az óra,
s ettől a földi hangtól megmerevedtek
újra a szobrok, de a mosolygás mintha
ott maradt volna az arcukon.
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Környezetünk

Ünnepi környezetvédelem
Karácsony közeledtével a várakozás
és az ünnepi készülődés közben ritkán
jut eszünkbe, hogy hogyan lehetne az
ünnepeket környezetbarát módon
megélni. Ez talán nem is baj, mert az
ünnep ki kell, hogy ragadjon bennünket a gondokkal teli hétköznapokból.
Ennek hagyományos velejárója, hogy
ilyenkor – ha megtehetjük – szeretünk
az átlagosnál jobban élni, kényeztetjük
magunkat földi javak sorával, és valljuk be, elnézőbbek vagyunk magunkkal szemben a túlfogyasztás terén.
Pont ezek miatt talán mégis érdemes
végiggondolni, hogy hol tehetnénk valamit másképpen.
Az a baj, hogy nagy a kísértés. November elejétől sulykolják belénk a
reklámok, hogy mi mindennel ajándékozzuk meg szeretteinket, ha igazán
fontosak nekünk. Valóban szép szokás, hogy ezzel is igyekszünk kifejezni
érzéseinket, a másik ember fontosságát. De ne essünk túlzásba az ajándékokkal, és ne feledjük, hogy a felesleges, haszontalan tárgyak ajándékként
is hamar hulladékká válnak. Mindenkinek ismerős az érzés, hogy valakinek
nem tudunk igazán jó ajándékot venni,
mert nincs szüksége semmire, esetleg nem is ismerjük annyira, hogy egy
megvásárolt tárggyal örömet okozzunk neki. Ilyenkor jönnek a soha fel
nem vett ruhadarabok, az ünnepen
még jópofának tűnő, de használhatatlan eszközök, amelyek pár héttel
később inkább már szánalmasak,
mint jópofák. Ezek vagy kihúzzák a
polcon az első költözésig, a következő festésig, vagy rövid időn belül a
kukában kötnek ki, ezzel nem kis lelkiismeret-furdalást okozva a megajándékozottnak. Egy európai statisztika
szerint az összes megvásárolt használati tárgyunk 10%-a sem éri meg a
féléves kort. Amikor feleslegessé válik,
ki-ki vérmérséklete szerint tárolja még
egy darabig, aztán megy a kukába. Ne
járjunk így a karácsonyi ajándékokkal,
amit valahol sok anyag és energia felhasználásával előállítottak. Ha nincs
jó ötletünk, akkor inkább készítsünk
magunk valamilyen ajándékot, ab-

ban benne van a
rászánt idő és
törődés üzenete, és általában
a pénztárcánk
is jobban viseli.
Egyre népszerűbb az is, hogy
közös
élményt
ajándékozunk: egy
kirándulást, egy színházi
estét vagy bármilyen közös kalandot.
Ezek biztosan nem válnak hulladékká.
Sokat tehetünk a környezetért, ha
az ajándékok csomagolásánál is
megpróbálunk figyelni arra, hogy milyen csomagolóanyagot választunk.
Kétségtelenül nagy a varázsa a karácsonyfa alatt sorakozó, szépen becsomagolt ajándékoknak, de az egyszer használatos díszes papírok csak
néhány percig töltik be szerepüket
és rövid úton olyan szemétté válnak,
amelyek papírként jellemzően nem is
hasznosíthatók újra a sok festék és
a rádolgozott műanyagok, fémcsillámok miatt még akkor sem, ha szelektíven gyűjtjük. Ha ragaszkodunk a
papírcsomagoláshoz, válasszunk újrafeldolgozott papírt, vagy visszaforgatható papírtáskákat, amit később
is felhasználhatunk. Sok ajándéktárgy
pedig önmagában is olyan szép, hogy
elég rá valami egyszerű karácsonyi
motívum, kár becsomagolni. Jó alternatíva lehet a vászonból készült
csomagolás is vagy egy szép letakaró
kendő, ami szintén megőrzi az ajándék titokzatosságát.

Sokak dilemmája a karácsonyfa. A praktikusság,
az ár, a gyerekkorban
megélt látvány és illatélmény mellett itt már
gyakrabban eszünkbe jut
a környezettudatosság is,
amikor az élő vagy a műfenyő között döntünk. Praktikus a műanyag fenyőfa, ha
valakinek már van ilyen, hiszen nem
kell évről-évre megvenni, nem szórja
el a leveleit, de előbb-utóbb abból is
műanyaghulladék lesz. De annak se
legyen lelkiismeret-furdalása természetkárosítás miatt, aki ragaszkodik az élő fenyőfához. Ezeket a fákat
erre szánt ültetvényeken azért nevelik, hogy karácsonyfává válhassanak
szentestére. Az ünnepek után pedig
ma már sok helyen rendezetten begyűjtik, és felhasználják az anyagát.
Karácsonyfa-fronton inkább attól tartózkodjunk, hogy minden évben más
díszeket vásároljunk rá, mert ezzel
megint csak hulladékot gyártunk. Ráadásul az évente viszontlátott szép
díszek egy olyan állandóságot is mutatnak a gyerekeknek, ami egész életükben összeköti őket a családi körben megélt szeretetteljes karácsony
élményével, esetleg egy-egy darabot
magukkal is visznek majd a saját
gyermekeiknek.
Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek ezekkel az apró odafigyelésekkel, hogy tegyünk valamit a Földünkért!
Palotai Zoltán
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Mikulás a mosolygós, kedves,
nagyszakállú jótevő
Mindenki tudja, hogy a Mikulás az
Északi sarkon lakik, ám pontos lakhelyét senki sem ismerheti. Birodalmában egész évben manói segítségével
készíti a gyermekeknek a csomagokat, majd december 5-én felkerekedik,
hogy rénszarvas húzta szánján szétossza azokat az egész világon.
Idén is elérkezett a Mikulás napja,
amikor a gyermekek csizmáiba édesség került!
Etyekre is ellátogatott a nagyszakállú, mosolygós és kedves jótevő. Sajnos rénszarvasaival: Üstökössel, Íjassal, Csillaggal, Táncossal, Pompással,
Villámmal, Táltossal, Ágassal, és a
piros orrú Rudolffal nem találkozhattunk, mert fáradt patájukat megpihentetve pihe-puha szalmán szundikáltak
egy eldugott, csendes helyen, várva

Mikulás jelét, melyre a kedves agancsosok újra a szán elé állva repülik át
a Földet. Ha figyeltetek, Ti is hallhattá-

tok a csillagos éjszakában a nyakukban lógó csengettyűk halk dallamát.
A gyermekek nagy izgalommal várták idén is, hogy betoppanjon hozzájuk a Mikulás. Volt, aki dallal, volt, aki
verssel készült. Sok talpacska topogott
egyszerre és sok kis marok morzsolgatta tíz ujjacskáját a várakozás alatt.
Idén sem maradt el a várva várt,
édességgel tömött mikuláscsomag, hiszen minden jó gyermek kapott egyet.
De mit is beszélek? Minden gyermek
kapott, hisz rossz gyermek nincs, csak
huncut.
Dr. Szlávik Melinda

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hónapra való hivatkozással, névvel, e-mail címmel az
ujsag@etyek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között egy könyvcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25.
napja 23:00.
A november havi játék megfejtése: Magyar utca
(Kőelefánt)
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Egészség

COVID-időszak az orvos szemszögéből
Ismét eljött az ősz és vele együtt
sajnos a Covid negyedik hulláma is.
Egyre több a megbetegedés is, egyre
több a dolgunk. Próbáljuk lelkiismeretesen ellátni az összes feladatunkat.
Az etyeki háziorvosoknál minden jelenleg elérhető oltóanyag megkapható. Természeten a mi dolgunk az oltóanyag megrendelése és az oltások
rögzítése is az E-térben.
A mi feladatunk továbbá a Covid-gyanús betegeknél a gyorstesztek elvégzése, majd a pozitív esetek
regisztrálása az EESZT oldalán, valamint ezen esetek és a PCR pozitív esetek bejelentése a fertőző beteg rendszerbe, majd ezen betegek követése,
és gyógyulásuk esetén kijelentése a
rendszerből.
Na, és persze mindemellett a gyógyításra is kell, hogy jusson idő, s az
is jó lenne, ha ebben a hajtásban az
ember nem hibázna. Igyekszünk még
ebben a feszített tempóban is jól teljesíteni. Ahhoz, hogy erre esélyünk legyen, továbbra is számítunk betegeink
együttműködésére, türelmére.
Kérjük, hogy elsősorban ne személyesen intézzék ügyeiket a rendelőben, hiszen itt nagy eséllyel találkozhatnak fertőző beteggel. Láz esetén
csak időpontra, orvosi hívásra jelenjenek meg. Elsősorban telefonon keressenek minket. Viszont ehhez is türelmüket kérjük, hiszen, ahogy Babics
Andi mondja: „Igaz, hogy négy telefon
csörög, de csak két kezem van és egy

szám, amivel beszélni tudok”. Ezen
kívül pedig egyéb gyógyító munkák is
folynak a háttérben (nyilván ilyenkor
sem tudunk telefont felvenni). Gondoljanak bele, szeretnék-e, ha végre
kapnak időpontot, bejönnek vizsgálatra és közben nem Önökkel foglalkozunk, hanem más baját beszéljük meg
ezalatt telefonon? Saját rendelésemet
illetően sokkal kivitelezhetőbbnek tartom, ha sms-t írnak (vagy megkérnek
erre egy hozzátartozót), bemutatkoznak és röviden leírják, mit szeretnének. Kéréseiket aznap, de legkésőbb
a következő rendelésen teljesítjük, ha
probléma van, visszahívjuk Önöket.
Amennyiben lehetséges, telefonon
megbeszéljük a problémát, vagy időpontot adunk vizsgálatra. Így nem kell
állandóan hívogatni bennünket és mi

sem telefon-csörgéses hangzavarban
tesszük a dolgunkat és próbáljuk végiggondolni, mi is a legjobb megoldás
az adott beteg részére.
Az orvoslás szellemi, nagyfokú koncentrációt igénylő munka, és higgyék el,
ebben a faluban minden orvos igyekszik
a legjobbat nyújtani Önöknek.
A Covid elleni védőoltás felvétele nekünk csak megkönnyíti a munkánkat,
de az Önök életét jelentősen tudja befolyásolni. Ezúton is kérünk mindenkit,
oltassa be magát, vagy idős hozzátartozóját! Etyeken is vannak még idősek,
akik nincsenek beoltva, holott nekik
lenne a legfontosabb, hogy megkapják az oltást. Ők azok, akik a leggyakrabban kerülnek lélegeztető gépre, és
akár el is veszíthetjük őket. Mindemellett bármi más okból szükségessé
váló kórházi ellátás és bizonyos járóbeteg-ellátás is bonyolultabb és több
időt vesz igénybe oltás nélkül.
Kedves betegeink! Kérjük, segítsünk
egymásnak, hogy minél könnyebben
átvészelhessük ezt a nehéz időszakot!
Elérhetőségeink:
Dr. Bárdosy Balázs: 06 (20) 481-4739,
rendelő: 06 (70) 560-6494
Dr. Sárközi Tünde: 06 (30) 311-5401,
rendelő: 06 (22) 223-005 vagy
06 (70) 248-8273
Morvayné dr. Sárközi Tünde
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Önkormányzati döntések

A 137/2021. (XI.3.) határozat alapján Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a felelős állattartás támogatása érdekében – a „Felelős állattartás elősegítése” (MFPFAE/2021) című pályázaton elnyert
összegen felül – az előzetes igényfelmérés alapján, az abban szereplő
állategészségügyi
szolgáltatások
finanszírozására
451.400
Ft-ot
biztosít az önkormányzat 2021. évi
költségvetése terhére.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a 139/2021. (XI.3.)
határozata értelmében módosítani kívánja településrendezési eszközeit a
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő
út nyomvonalát érintően. A helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosításának partnerségi egyeztetése a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint
megtörtént. A Képviselő-testület támogatja az összekötő út és a Kender utca
összeköttetését biztosító út fejlesztésének javaslatát.

Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete az Etyek, botpusztai körforgalomnál kialakuló 0138/1
hrsz-ú ingatlanának területén köztéri
szobrot kíván elhelyezni. Ennek érdekében a 140/2021. (XI.3.) határozat
szerint a szobor tervezésére, megalkotására, és elhelyezésére árajánlatot
kell kérni Nagy Kristóf, Nagy Kolos, és
Nagy Bertalan művészektől.
A 153/2021. (XI.9.) határozatával Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete az Etyek, Körpince
köz 4. szám alatti, az Önkormányzat
tulajdonában álló, az Etyeki Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló
épületek fűtésének biztosítása érdekében legfeljebb 6 millió forint átcsoportosítását rendelte el.
Az elmúlt két évben több javaslat érkezett a településszerkezeti terv és a
helyi építési szabályzat módosítására,
amely kezdeményezések alapján a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat módosításának folyamata
elindult.
A településrendezési eszközök jelenlegi módosítása az alábbi területeket érintette:
1. Szőlőskert utca – falusias lakóterület szabályozása
2. Kattra pincészet telkének övezeti
átsorolása
3. Deák Ferenc utca fölötti területen
utca kiszabályozása

4. Botpuszta, Vadvirág utca és Richárd-majori út közötti terület
szabályozása
5. Lakótelkek kialakítása etyeki fiatalok részére – fecskelakások
6. Bányaterület bővítése
7. Általános mezőgazdasági övezet
átsorolása istálló építéséhez
8. Meglévő belterületi határvonal
feltüntetése
9. A szabályozás néhány előírásának módosítása és pontosítása.
A partnerségi egyeztetést Etyek
Nagyközség Képviselő-testülete a
121/2021. (IX. 30.) határozattal lezárta.
A partnerségi és államigazgatási egyeztetés lezárását követően a
vonatkozó kormányrendelet 42. §-a
szerint a polgármester a dokumentumokat megküldte az állami főépítésznek, és megkérte a záró szakmai
véleményt.
Az állami főépítész záró szakmai
véleményének megérkezését követően Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a 13/2021. (XI. 4.)
önkormányzati rendeletével módosította az Etyek település helyi építési
szabályzatáról szóló 12/2019. (VII. 2.)
önkormányzati rendeletét.
A településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) módosítása, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021.
(VII.15.) Korm. rendelet hatályba lépése tette szükségessé a településkép védelméről szóló 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2021. (XI.
4.) önkormányzati rendelete értelmében továbbra is a polgármester
folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást, és a településképi kötelezési eljárást, mely hatáskört a képviselő-testület e rendelettel ruházta át a
polgármesterre.
Önkormányzat
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Óvodai hírek

Lámpásaink fénye óvodánkban
Az ősz utolsó hónapja ismét élményekben gazdagon telt óvodásaink
számára. A teknős csoportos nagyfiúk október 20-án a Petőfi Laktanyába
látogattak, ahol megnézték az ünnepélyes lobogófelvonás főpróbáját,
majd a katonazenekar hangszereivel
ismerkedtek, megcsodálták az egyenruhákat, megsimogathatták a lovas
rendőrök lovait. A gyermekek szállításában községünk Tanyagondnoki busza volt a segítségünkre.

Óvodánk galériájában elkészült az
Etyek német nemzetiségi tárgyi örökségeit bemutató, generációkat összekötő kiállítás, melynek bemutatásával
csempésszük be a gyermekek mindennapi életébe a nemzetiségi hagyományokat. A kiállítás anyagának öszszegyűjtésében nagy segítségünkre
volt Fehér Margit és Vadas Istvánné
Erzsike, aki még egy sváb stelázsit is
adott a régi használati tárgyak elhelyezéséhez.
A Fejér Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat több programunkat
is támogatta, az ősz folyamán kiírt
pályázatukon is nyertünk. November
5-én a Deutsche Bühne előadásában az Irány Panama! című interaktív kétnyelvű mesejátékot tekintettük

meg. A németül és magyarul is játszó
színészek varázslatos világba kalauzolták el a gyermekeket a bábok és a
zene segítségével.
Hagyományos Márton-napi felvonulásunkat november 11-én tartottuk. Délelőtt az óvoda folyosóján vonultunk lámpásainkkal, délután pedig
a szülőkkel közösen ünnepeltünk.
A Süni, Méhecske és a Teknős csoport nagyjainak Márton-napi dalokból, versekből, népi játékokból és német nemzetiségi gyermektáncokból
összeállított műsorát követően lámpásainkkal közösen vonultunk az utcákon. Visszaérve az óvoda elé forró
tea és libazsíros kenyér várt bennünket, így már biztosan a következő évben sem éhezünk, hisz a mondás úgy
tartja: „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik”. Az ízletes
libazsír fejalánlást már több éve Ulrich
Györgytől kapjuk, köszönjük.
Fotó: Sándorfi Gergely
Lámpásaink
jó
cselekedeteket
szimbolizáló fényét lelkünkben őrizve
vártuk az adventi időszakot. Az adventi készülődés izgalma, a karácsonyi csodavárás hangulata járta át óvodásaink mindennapjait. Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtását
követően gyermekeink kíváncsisággal
és ráhangolódással, dalokkal, versekkel készülődve izgatottan várják Mikulás és Karácsony ünnepét.
Áldott, békés, gyermeki örömmel teli
karácsonyt és egészségben gazdag,
sikerekben bővelkedő, eredményes
újesztendőt kívánunk!
Nefelejcs óvoda dolgozói
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Iskolai hírek
„Az idő soha, soha meg nem áll.
Az órák róják szüntelenül az útjukat….”
Gyerekkorom egyik híres-nevezetes
filmsorozatának főcímdala motoszkált a fejemben, amikor visszagondoltam az elmúlt három hónapra. Még
bennünk van a tanévkezdés jó és kevésbé jó eseménysorozata, de máris
elröppentek az őszi hónapok. Sikerült
a feladatainkat szétosztani úgy, hogy
a szakmai munka, (alsó tagozat, felső
tagozat, napközi tanóráinak ellátása)
biztosított legyen minden növendékünk számára.
Az elmúlt két hónap kiemelkedő
eseménye volt október 23-a, nemzeti
ünnepünk, melyre nyolcadik osztályos növendékeink készültek ünnepi
műsorral. Személyes véleményem
szerint magas színvonalú előadást láthattak azok, akik
elmentek a községi ünnepségre. Ezúton is
szeretnék gratulálni
a gyerekeknek és
felkészítő tanáruknak, Szabó Marinak,
és a közreműködő
Tarczali Jenő kollégámnak.
Amikor visszajöttünk az őszi szünetről, már csak az óraátállítás miatt is nagyon megrövidültek

a napok, és nagyon közeledik a
naptári év vége. Néhány hét
az advent és a karácsony.
Sajnos a járvány miatt
nem tudjuk azokat a
hagyományos programjainkat maradéktalanul megrendezni, amiket a korábbi
években megszokhattak a szülők, hozzátartozók. Például
a fogadóórákat is
on-line
tartottuk.
Egy eseményünkről
azonban mindenkép-

pen szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Olvasókat. Idén is tartottunk úgynevezett karácsonyi „bütyköldét”, december
11-én, ahol a gyerekeink készítettek különböző portékákat, amiket aztán meg
lehet vásárolni, akár ajándéknak is. Ha
lehetséges lesz, akkor az adventi gyertyagyújtások alkalmával kitelepülünk a
község karácsonyfájához a kész portékákkal, megtekintés és megvásárlás
céljából.
Mindenkinek jó egészséget, és áldott karácsonyt kívánok!
Nyeste Ferenc László
intézményvezető

FREBA TŰZ KFT. Tüzelőanyag kereskedés

tüzifa, fabrikett, barnaszén, feketeszén, német brikett
Tárnok, Tavasz utca 2. Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig szombat: 6:00–12:00 óráig

Konténeres almavásár
Sóskúton
Alma fajták:
Idared, Jonagored, Red Jonaprince, Golden, Gála
Ára: 250 Ft/kg, mennyiségi kedvezmény 30 kg felett
Nagyméretű Xénia körte: 600 Ft/kg
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, facebook/Sóskúti Kertecske

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Születésnap, házassági évforduló, vendégség,
céges rendezvény, karácsony vagy szilveszter?
Mi szívesen sütünk Ön helyett.
•
•
•
•
•
•

egyedi dísz- és formatorták
teasütemények
sós aprósütemények
bejglik, kiflik
mézeskalács
és még sok egyéb

•
•
•
•
•
Sóskúton és Pusztazámoron igény szerint házhozszállítást is
vállalunk, más környező településeken egyelőre csak korlátozottan.

Telefon: +36 30 244 0013
Cím: 2038 Sóskút, Fő utca 34.
E-mail: simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

