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Akarsz sokat keresni – akkor majd jól el-
bújok. A klasszikus vicc úgy indul, mintha
pénzkeresetről szólna, merthogy azt is
gyakran keressük. Meg igaz embert, mint
Diogenész. Meg a párunkat, majd elve-
szett gyermekünket. Mikor mit.

Általában azt keressük, ami hiányzik.
Valamiért szükségünk volna rá. Van,
hogy megvolt, de elhagytuk, elveszett,
elvették tőlünk stb. Esetleg nem találtuk
fontosnak, nem vigyáztunk rá, nem érté-
keltük – de most már nagyon
megbecsülnénk. Jó esetben még előke-
ríthető, visszaszerezhető, hasonlóval
pótolható. Rosszabb esetben megsem-
misült, elérhetetlen – fizikailag,
erkölcsileg, technikailag, bármilyen mó-
don –, ilyenkor csak sajnálni tudjuk.

Gyászoljuk magunkat, vagy azt a célt
amit azzal meg tudnánk valósítani, a le-
hetőségeket.

Aztán lehet olyan is, hogy nem volt
meg, csak hiányzik. Kéne. Van valami kö-
dös vagy nagyon is konkrét
elképzelésünk, hogy mire van szüksé-
günk. Keresünk valamit, ami sokféle
lehet és több módon is megoldható.
Vagy a kínálatból, lehetőségekből keres-
sük az optimálisat. Esetleg egyetlen
kizárólagos dologot.

Az, amit keresünk meghatározza a
hogyant. Másképp és máshol keresünk
tárgyakat, érzéseket, megoldásokat, in-
formációkat. Fura lenne internetes

Keresés-találás
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boltban keresni a vidámságunkat, baráti
szót. Vagy párkereső szolgáltatásnál 1 3-
as villáskulcsot. Esetleg katalógusból vá-
lasztani ki életünk értelmét.

A keresést ugyanúgy akadályozhatja a
túlkínálat, mint a szűkös választék. Ha
nem látjuk, találjuk a keresettet legalább
annyira tehetetlenek vagyunk, mintha túl
sok volna belőle. A kiválasztás dilemmája
kicsit hasonló helyzet, mint az útkeresés
tanácstalansága.

Olykor a keresés izgalmas, érdekes.
Máskor keserves. Nem csak a keresés
tárgya miatt, de az is meghatározhatja.
Kereshetünk lényeges és lényegtele-
nebb dolgokat, amik sürgősek vagy
ráérnek. Ha a keresés szórakoztató, nem
is akarunk annyira találni. De lehet sürge-
tő is, olyankor nagyon kétségbeesetten
tudunk keresni. Gyakran tudjuk, hogy
nem azt találtuk, ami megfelelő, de beér-
jük vele. Tipikus esetek ilyenkor a
félmegoldások, amik csak ritkán válnak
egésszé.

A találás ismét komplikált dolog. Van,
hogy keresés nélkül találunk valamit, ami
kellemes vagy kellemetlen, esetleg amit
direkt nem akartuk megtalálni. Ha talá-
lunk, akkor vagy elégedettek vagyunk
vele, vagy nem. Kérdéses, hogy mennyire

elégít ki a találatunk, mennyire azt és
úgy találtuk, amit és ahogy vártuk.
Mennyire kielégítő az eredmény. Ha na-
gyon nem, akkor vagy örök keresők
leszünk, vagy feladjuk.

És ez átvezet a hűséghez: a találatunk
mellett dönthetünk és lezárhatjuk a ke-
resést. Vagy lehetünk elégedetlenek
(akár jogosan), és folytatjuk, mindig vár-
juk a következő és következő
találásokat. Lehetnek lehetőségek, csá-
bítások, ajánlatok, megkérdőjelezhetjük
a találásunkat. És vannak ideiglenes
megoldások, amikor tudjuk, hogy hiába
tökéletes a találatunk, de csak egy dara-
big működik. Változik a helyzet,
változunk mi is, újra keresnünk kell.

A keresés tehát bonyolult. Nincsenek
univerzális megoldó képletek, minden-
kor érvényes szabályok. Viszont állandó
feladat.

Némi optimizmusra ad okot, hogy Jé-
zus szerint aki keres, talál. Legyen ez
egyfajta házi feladat, a fenti közel há-
romezer karakterben találja meg
mindenki azt, ami válasz, vagy akár talá-
lat lehet neki valamire.

Jó keresést!
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Nyomkereső Békéscsabán

A nyomkereső keres. Isten nyomait.
Ebben az évadban ez is a téma, Isten

nyomait keressük a világban, egymásban,
magunkban. Dinamikusan keressük,
merthogy a keresés aktív dolog. Előfordul
hát, hogy hernyóként kell mászni bete-
kerve egy sátorlapba. Vagy láthatatlan,
de létező útvonalat megtalálni. Részeg
szemüveggel célba dobni. Kockacukor
tornyot építeni. Papírházaknál cunamit
modellezni. Mindenféle teendő van ilyen
foglalkozásokon – galériánkban látható néhány ízelítő kép a foglalkozásokról:
kie.hu/galeria.

És megtalálhatók Isten nyomai ezen a módon? Reméljük, hisz minden foglal-
kozásunk alapja a Biblia, ami Isten
nyomravezetőként is adott, hogy
megtalálhassuk Őt, egymást,
magunkat. Ezek a tevékenységek
kézzel foghatóvá, kicsit átélhetővé,
teszik a bibliai történeteket, példá-
zatokat, tanításokat. Nem
okosságok, inkább élmények, keve-
sebb az elmélet és több a gyakorlat.

Kisiskolás kortól várunk gyereke-
ket, akik érdekesen töltenének
havonta egy délelőttöt. Hiszen Isten
érdekes...

A Nyomeresőnek saját oldala van a honlapunkon :)

http://kie.hu/galeria/index.php?/category/3
http://kie.hu/bekescsaba/nyomkereso
http://kie.hu/bekescsaba/nyomkereso
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Ez elég hülyeségnek hangzik,
hogy öninterjú. Már csak az an-

gol személyes névmásmiatt is…
Úgy van. Kicsit a kényszer hozta így, meg
kiélhetem legalább a nárcizmusomat. És
még akármi is lehet belőle…
Na jó, akkor kezdjem el. Talán előszörmu-
tatkozzakbe.
Igen, ezt gyakran kihagyom. Szikora Mi-
hály vagyok.
Ez informatív volt. Kényszert említettem
azelőbb, mire is gondoltam?
Ezekkel a személyes névmásokkal baj
lesz. De hát ilyen ez, mikor magamban
beszélek. Végülis az interjúhoz két em-
ber kell, az meg lehetek mindkettő, az
egyik a kérdező részem, a másik a vála-
szoló. A lélektani irányzatok úgyis
szeretik részekre szedni a személyiséget.
Látom hajlamos vagyok elkalandozni meg
nem válaszolni. Visszatérhetnék az eddigi
csapásirányra?
Hogyne. A kényszer az volt, hogy nem
készült el a tervezett interjú. Valamivel
meg csak ki kell tölteni a lapot. Először
csak fenyegetésnek gondoltam, hogy ha
nem jönnek anyagok teleírom én, de az-
tán úgy döntöttem be is váltom.
Fontosnak tűniknekem ezazújság.
Igen, valahogy szeretem. Eleinte komoly
stáb volt, rendes dokuwikis szerkesztő-
ségi háttérrel, feladatkörökkel,

lelkesedéssel. Ez mostanra megcsappant
kissé, elég nehéz összeszedni egy-egy
számhoz az anyagot. Az a helyzet, hogy
néhányan örülnek (remélem) ha megje-
lenik egy új szám, de munkatársakat már
nehezebb találni. Azt hiszem ebben nem
vagyok jó.
Azt mondom nem vagyok jó ebben. Lehet
másnak kéne átadni ezt a részt? Illetve
egy csapatról beszéltem az elején, hogy
alakult, hogy ha nem is egyedül marad-
tam, de nem állunk távol ettől? Más
dolgokkal is van ilyen tapasztalatom?
Nem teljesen példa nélküli ez, hogy raj-
tam maradnak dolgok. Azt hiszem
csapatban szeretek dolgozni, az mindig
élmény nekem, együtt művelni jó dolgo-
kat. Aztán van, hogy elfogy a csapat. De
persze van olyan csapat, ahonnan én fo-
gyok el, meg van tapasztalatom évek óta
stabilan és hatékonyan együtt működő
csapatra is.
Na most sok felé kanyarodhatnék.
Mennyire legyek személyes, szakmai, vagy
inkább KIE centrikus, esetleg egyéb?
Mondjuk én döntöm el, úgyhogy kezdjem
aKIE-vel. Hogyvagyokvele?
Mint egy régi házassággal, bár a KIE, il-
letve annak a közvetlen elődje
megelőzte a házasságomat, régebbi a
kapcsolat. Szóval vannak dinamikusabb
és visszafogottabb időszakok, mikor mi-
re kerül a hangsúly, meg a helyzetek is
változnak, de azért jól elvagyunk egy-
mással. Megvannak már a közös
élmények, örömök és bánatok is, tudjuk
mit várhatunk egymástól. Tiszteljük is
egymást, elismerjük, egymás életének
része leszünk meg ilyesmi. Lassan elég
lírai lesz ez a kép.
Ez most nem volt valami konkrét, nem
szoktam konkrét lenni?
Úgy tűnik nem, mások is mondták már.
Azt hiszem ez nem csak hárítás, egyéb-

Öninterjú
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ként is így gondolkodom, általában
általánosságokban, talán nagyképűen
mondhatnám, hogy rendszerben, amiben
nincs feltétlenül kitüntetett helyem.
Ez utalás volt arra, hogy legyen valami
szakmai jellege most már az interjúnak?
Tulajdonképpen milyen szakmát gondolok
amagaménak?
Humán és reál beállítottságúnak is vélem
magam, de ezek talán inkább szemléle-
tek. Mérnökként, természettudományos
meg technikai érdeklődésem folytán lo-
gikusan nézek a világra, aminek lehet
megfejtése, vagy legalább megérthető
folyamatai, rendszere. Meg van azért egy
erős humán beütésem, segítőnek gondo-
lom magam, és néha van alkalmam ezt
gyakorolni. Olykor személyes találkozás-
ként is, de amikor valamilyen képzést
tartok vagy éppen részt veszek ilyesmi-
ben azt hiszem ez az identitás darabkám
érvényesül. Meg még lényeges az teoló-
giai és erkölcsi érdeklődés is (nem
feltétlenül összekapcsolódóan). Azt hi-
szem nagyon sok minden érdekel.
Bizonnyal ifjúkorom (mely azért folyto-
nos) meghatározó sci-fi szimpátiája
alakított így.
A szakma helyett az érdeklődéseimre vá-
laszoltam, ezt most jól kielemezhetném,
de direkt nem teszem. Inkább az aktuali-
tásra kérdezek, most milyen szakmában
művelemmagam?
Valóban, ha nem vigyázok és rendesen
teszem a dolgom még grafikus is lehet
belőlem. Bármit jelentsen ez. Túlzás len-
nem ezt gyerekkori álomnak beállítani,
de mindig szerettem rajzolni. Itt meg
sokminden megvan (illetve lesz) , ami
érdekel, szabadkézi rajz, művészettörté-
net, digitális ábrázolás. Mondjuk
egyenként akármennyit lehetne foglal-
kozni egyes részterületekkel is, de
legalább majd belelátok, valameddig el-
jutok ezekben.
Sokadik dolog ez, amibe belefogok. Van-

nak terveim ezzel hosszabb távon?
Már nem vagyok egészen fiatal, vélhető-
leg nem ez lesz a kenyérkereső
szakmám, de nyitott vagyok. Minden-
esetre szívesen foglalkozom vele. Mint
ahogy az a teológiával, addiktológiával is
így voltam, meg sok egyéb dolgommal.
Ismét sikerült elég általánossággá vará-
zsolnom a választ, úgyhogy ideje lenne
rátérnia családomra.
Feleségemből áll aktuálisan, valamint
egy gyermekünk van, aki nem szereti, ha
beszélek róla. Úgyhogy nem is teszem.
Feleségemről sokat tudnék beszélni, de
szintén nem teszem. Sokan ismerik úgyis
a KIE köreiben, meg most hogy tanít, egy
csomó helyen tanítványokba vagy kollé-
gákba botlunk. Talán elmondható, hogy
akik ismeri általában szeretik, én is így
vagyok vele.
Ez lassan kezd unalmas lenni. Azért éle-
tem mintegy felét mégis házasságban
töltöttem. Milyen ez?
Érdekes. Szép dolog együtt megöreged-
ni, mikor sok minden van már mögöttünk
és azért remélhetőleg előttünk is. Azt hi-
szem beépültünk egymásba, egymás
részei lettünk. Furcsa, hogy nagyon má-
sok is vagyunk meg nagyon hasonlóak is,
egyfajta szimbiózis alakult ki. Sok mun-
kánk van benne, egymással is, magunkkal
is meg közösen is. Ki kellett alakítani ezt
a felállást, és folyamatosan művelni, kor-
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rigálni. Nekem sokat jelent, hogy úgy ér-
zem, az Asszony törődik velem, elfogad,
pedig ő aztán látja a kevésbé szép olda-
laimat is. És én is szívesen törődök vele.
Nem egy eszményi, idilli kapcsolat ez, re-
ális világban vagyunk reális emberek, de

én legalábbis jól érzem így magam.
Szeretek vele elaludni meg felébredni.
Kicsit zavaros lettem, ez bizonnyal jellem-
ző. Jó esetben azért sejtem mit akarok
mondani. Valami világnézetet illene kifej-
teni, azthiszem.
Hasonlóan zavaros a világnézetem, mint
a világ is. Legalábbis szerintem. Tagadha-
tatlanul szörnyű dolgok történnek,
amikkel szembe kell nézni. Ha nem is tu-
dok hatni rá, legalább ne forduljak el,
merjem annak látni, ami. A rossz dolgok
mögött gyakran a butaságot látom, szá-
mos megnyilvánulással. Legtöbbször ez

elég is és nem feltétlenül sejtek össze-
esküvést a háttérben. Inkább az
önérdeket bármi áron, akár aránytalanul
nagy károkozással hétköznapi és nagy
horderejű dolgokban egyaránt. Egysze-
rűsített véleményeket, sommás
hozzáállást fedezek fel, meg demagógi-
át. Azt hiszem a világot felnőttként kell
kezelni, meg minden embert, még akkor
is, ha nem tűnik felnőttnek. Ami nem
komolykodást jelent, hanem szabadsá-
got, felelősséget meg minden iyesmit.
Ezzel együtt azért nem csak szörnyű a
helyzet, ugyanúgy nagyon sok szépsé-
get, pozitívumot találok. Valódi
csodákat, alkalmanként emberi nagysá-
got és olykor isteni megnyilvánulást is
felfedezni vélek. Kifejezetten érdekes
világban élünk és mintha sok dolgunk
lenne benne.
Ezt azt hiszem zárszónak gondoltam, ami-
neképpen ideje.
Igen. Bár most kezdenék belejönni az
okosságokba, de hát ideje abbafejezni.

Fekete esernyő
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Marci

December 5-én már délután háromkor ott gyülekeztünk a Kie házban, hogy szép
sorjában végignézzük George Lucas világhírű filmsorozatát, a Star Wars-t. Mivel
nemsokára (december 1 8-án) megjelenik a mozikban a legújabb, hetedik rész, jó öt-
letnek tűnt újra végignézni az előző hatot.

Negyed négy fele el is kezdtük az első részt, közben Petivel gondoskodtunk ar-
ról, hogy a nézők kezében mindig legyen popcorn. A filmek között persze
tartottunk szüneteket, hogy kicsit megmozgassuk elgémberedett tagjainkat, de
még így is nagy kihívás volt fennmaradni 1 6 órán keresztül. Valamint minden film
után egy kérdést tettünk fel az adott részről, és aki a legtöbb jó választ adta, az
nyert egy tábla csokit.

Két filmet még végig lehet nézni a székeinken, utána egyre kényelmetlenebb.
Ha meg komfortosabb helyet sikerül szereznünk (pl. egyik fotel) , akkor hajnalban
már erősen hosszúkat pislogunk. Ennyit mozizni teljesítmény és mintegy tucatnyian
teljesítettük :)

A fáradság ellenére jól éreztük magunkat, és legközelebb szívesen megnéznénk
egy másik filmsorozatot is.

SáriDominik

A Kiében isébredezik az Erő
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Előző számunkban kerestük a KIE-t,
most abból indulunk ki, hogy meg-
találtuk. A honlapot. Nézzünk rá a
találatunkra.

kie.hu -- maga a KIE
Benyomás: feminista csapat, a

fejlécen csak lányok vannak. Fiata-
lok, ami egy ifjúsági szervezettől
nem meglepő. Egyszerű, áttekint-
hető felület, kicsit puritán és
unalmas.

A megjelenített adatokban némi
következetlenség felfedezhető. A
fejlécben szövetségként aposztro-
fált szervezet így jelenik meg az
alapszabályban is, a kapcsolatnál vi-
szont Egyesület a megnevezése.

Végiglapozva a menüt és az olda-
lakat hasonló felületeket látunk.
Gyakran csak szöveg van, mondjuk
az legalább tagolt és áttekinthető.
A csoportok felsorolásánál egy link
működik, a többi nem (egyébként
működött volt) . A Beszámolók me-
nü alatt adat/jelentkezési lapok
vannak és egy álláshirdetés. A Galé-
ria nem valami esztétikus, de
praktikusan használható, Békéscsa-
ba messze túlreprezentált.

Aktualitás: némi kívánni valót
hagy maga után. A jobb oldali sáv az
Áhítattal kezdődik, ahol nem jelen-
nek meg az egyes írások dátumai,
de akik figyelemmel követik tudják,
hogy hónapok óta nem frissült. A hi-

vatalos dokumentumok közül is
hiányoznak az elvileg kötelező je-
lentések, közlemények. A Kávéház
oldalán 201 2-es az utolsó említés.
Az egyébként is unalmas munka-
ágak ismertetése közül a
leghosszabb a Tappancsé. Ez egy
sajátos vargabetű után visszavisz az
eredeti doménhez, ahol egy hosszú
szöveges oldal található. A Face-
book elemzése nem tárgyunk
aktuálisan, a kitérőnél ez is választ-
ható lehetőség.

A KIE itthon kiemelt linkje a Só-
vár, ami külön domén is. Kezdetnek
egy két éves szöveges üdvözlés fo-
gad, azon a Kezdőlapot választva
egy cPanel hibaüzenet (bennfente-
sek tudhatják, hogy munkálkodnak
rajta, de kívülállóknak ez nem derül
ki) . A Sóvár honlapja a két működő
és a kie.hu-ról elérhető honlap
egyike. Hasonlóan sok a (csak) szö-
veg, számos oldal ellenben
érezhetően tartalmazna képeket,
amik nem jelennek meg. Minden-
esetre előny, hogy nincs blog
jellegű része, lassabban és nem fel-

KIE találás
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tűnően avul el – a még 201 4-es árak
azért jelzik a figyelem hiányát.

A Békéscsabai KIE honlapja szin-
tén elég egyszerű, bár a
menürendszere bővebbnek tűnik. A

blog résszel indul és láthatóan
történnek események, amikről be-
számol. Nagyjából karbantartott
honlap benyomását kelti. Azonban
a jobb oldali sávban az aktív fórum-
témák erőltetett hivatkozás, mivel
nincs élet a fórumon (nem is volt) , a
szavazás is érdektelen, elavult do-
log. A felajánlott többnyelvűség
csak összekócolja a dolgokat, lebu-
tított honlapot ad, abban is hibák
jelentkeznek és frissítve sincs.

A KIE honlapjai a megtalálás után tehát nem feltétlenül attraktívak és
meggyőzőek, nem érzünk mögé egy dinamikus ifjúsági szervezetet.
Persze – mint már tudjuk – nem a siránkozás a feladatunk, hanem
lehetőleg lehet javítani a helyzeten.

Számos megbeszélés volt már hasonló témában, valamint
befektetett munka is, amit el kell ismerni. De van még (mindig) helye
a fejlődésnek.

Ha érzel magadban bármilyen kis indíttatást (és bátran érezz csak),
hogy holnapot szerkessz, cikket írj, tegyél bármit is a KIE
megjelenéséért, máris jelentkezz a buzaserzsebet@kie.hu címen. Már
várunk. Aztán ugorjunk neki...

buzaserzsebet@kie.hu
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Ami a világ gasztronómiájában az umami,
az nekünk most Létavértes, pontosabban
Vértes (a történetileg összekapcsolt
települések hűségesek eredeti területi
definiáltságukhoz). A vértesi KIE újszerű
ízvilága a maga klasszikus vonalaival
egészen frissítően hat az odalátogatóra.
Egy bő maroknyi tizen- és huszonéves fi-
atal várt minket a helyi református
egyház által fenntartott idősek ot-
thonának egy termében. Éppen a
karácsonyi dekoráció volt soron, ennek
szentelték az alkalmat, amire mi is
meghívást kaptunk.

Amikor egy közösség csak idézője-
lesen érthető közösségnek, az onnan
látszik, hogy például egy ilyen helyzetnél
tényleg csak díszkészítés van. Itt azon-
ban rögtön az volt az érzésem, hogy
belecsöppentem valami nagyobba,
valami nagyon jóba. Olyan volt, mint
amikor a saját baráti körödbe esel be egy
hosszú utazás után: otthonról haza-
érkeztünk ezek közé a vértesi
fenegyerekek közé.

Merthogy az élet és az ifjúsági munka
itt sem fenékig tejfel, kár is volna
tagadni. A csoport folyamatosan olyan
nehézségekkel küzd, mint az ország más
csoportjai: nehéz elérni a fiatalokat, ne-
héz leszámolni az egyházakhoz kötött
ellenérzésekkel, nehéz kibújni a klisék-

ből, amikkel a kívülállók azonosítják a
helyi KIÉ-t. Valamennyien találkoztunk
már ezzel az érzéssel: valamit nagyon
szeretek, szeretném megmutatni
másoknak is, de annyira nagy a szórása
az elérhető embereken belül az elértek
megtartásának, hogy a végén olyan,
mintha sehova sem jutnánk.

Pedig a vértesi csoport sok olyan
oldallal rendelkezik, ami kifejezett poz-
itívum. Néha kívülről kell nézni, hogy
láthassunk; íme tehát, hogy látja egy

Megtaláltuk az új alapízt a KIÉ-ben

Túl az üveghegyen, kismalacon, de még a magyar-
román határon innen (kocsival csak öt perc) él egy
Szupercsapat: fiatalok, lelkesek, ragyognak (még
este kilenckor is, amikor látogatásunk végéhez

értünk) – Létavértesen jártunk.
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Tegnap

Képek,
fotók,

örökzö
ld foltok

;

de holnap
,

már csak tegnap
.

külső szemlélő a csoport javait:
1 . egy gyönyörű helyen vannak. Az

idősek otthona egy csodálatos épü-
let szuper állapotban. Felújított és
„zöldre hangolt” (egy hatalmas,
árnyas-asztalos étkezőnek is használ-
ható szabadtéri ücsörgőnek
kialakított napelempark adja az épü-
let energiájának nagyját) , itt
„bérelnek” helyiséget a cso-
porttevékenységekhez.

2. ez a bérlés egy mindenkinek hasznos
együttélés. Ők megkapják a termet
és cserébe besegítenek ott, ahol tud-
nak. A KIE-foglalkozás alatt készült
díszek is az otthon karácsonyi
díszítéséhez kellettek.

3. a csapat összeszokott, egységes. Lát-
szik rajtuk a baráti kötődés. Ráadásul
nem kirekesztő baráti kör, ahol az
ember egyik ülőgumójáról a másikra
helyezgeti magát, hogy a tea elszürc-
sölése után gyorsan elslisszolhasson.
Te is azonnal tag leszel.

4. erős az egyházi kötődés, nem
klikként tekintenek magukra, hanem

segíteni szeretnének az embereknek
Jézushoz jutni, visszaterelni őket az
egyházba. Ez alapvető KIÉ-s
hozzáállás kéne, hogy legyen, de lát-
tam már másutt rossz ellenpéldát is

5. GYÖNYÖRŰ hangjuk van :) Ha valakit
feltölt egy szép egyházi ének, az
Létavértesen valósággal világítani
fog, annyira erős, pontos, átható az
énekük. Ez nekem elég is szokott
lenni, amikor a csoport lelkére va-
gyok kíváncsi. Minden más csak hab a
tortán!

Összefoglalva: semmit sem
mondtam Létavértesről. El kell oda
menni. És hívni is őket, bármilyen prog-
ramot csinálsz a KIÉ-ben. Hát nem
mondom, hogy a szomszédban vannak,
de még mindig nem nagy ez az ország
annyira, hogy ne lehessen leküzdeni ezt
az apróságot. Én annyira örülök, amióta
megtaláltam magamnak ezt a csodát, a
vértesi KIÉ-seket!

Hugi
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