
Mint azt mindenki tudja, aki az utolsó tanítási napokon részvett, a hétvégi magyar iskola költö-
zik. Új otthonunk az utrechti de Baanbreker protestáns általános iskola lesz Lunettenben, dél-
Utrechtben. Az újságban részletesebben is írunk az iskoláról, hogy megismerhessétek befogadó 
intézetünket.  

 

Az egyesület, illetve még korábban az Tekergő játszóház 1998 óta tartotta foglalkozásait 
Vianenben. Eleinte a Magyar Otthon volt színhelye a játszótáboroknak, majd a játszóházaknak. 
2001-ben ott indítottuk el az iskolát. A rendelkezésünkre álló nagy és kistermet nagyon hamar 
kinőttünk. Ekkor a DAC adott otthont egészen 2006 júniusáig. Foglalkozásaink számára nagyon 
ideális volt a helység. Minden csoport külön teremben tanulni, játszani. Az ebédlőben pedig 
minden szünetben összejöttünk egy limonádéra, kávéra, szendvicsre és gyümölcsre. Míg a gye-
rekek az órán voltak, a szülök kellemesen elbeszélgethettek, Magyarországról hozott magazino-
kat olvastak. Amikor jó idő volt, a kertben tudtunk szaladgálni, beszélgetni. A DAC-nál átszerve-
zést történt, így nagy sajnálattal vettük tudomásul, hogy szeptembertől már nem lesz Hétvégi 
Iskolánk otthona. Szép emlékekkel búcsúzunk. Köszönjük szépen az intézet igazgatójának és 
Baranyai Magdinak gondoskodásukat és, hogy lehetővé tették számunkra a DAC-os éveket.  

 

Nos, új otthonunk egy iskola. Így biztos, hogy gyermekeinknek 
megfelelő technikai és higéniai feltételeknek megfelel. Azt még 
nem tudjuk, hogy melyik csoport hol tanul, milyen felszerelése-
ket használhatunk, de úgy gondolom a hetekben ezekre a kér-
désekre is tudni fogjuk a választ.  

 

Megközelítése mind autóval, mind tömegközlekedési eszközzel 
ideális. Az autósoknak az Utrecht Ring-en Utrecht Zuid—
Lunetten útirányt kell követni. Kérem, hogy nézzétek meg az 
útleírást interneten. Akik vonattal érkeznek Lunettenben azok 
az Utrecht NS-nél szálljanak fel a 8-as számú buszra Lunetten 
NS felé és menjenek a Simplonbaan-ig. Onnan 3 perc séta, vagy 
az Utrecht Lunetten NS vonatmegállótól is megközelithető, 
ahonnan kb 10 perc séta az iskola.  
Basisschool de Baanbreker 
Eifel 26-28   3524 HH Utrecht  
http://www.bsdebaanbreker.nl/ 

Szeretettel várunk benneteket !  
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Első tanítási napja: szeptember 9., szombat. 

 

A további tervezett tanítási napok az első félévben:  

szept. 23., okt. 7., nov. 4., nov. 18.,dec. 2., 2007. jan. 13., jan.27. 

 

A második félévben:  
febr. 10., márc. 10., márc. 24., ápr. 14., máj. 12., máj. 26.,  jún. 9., jún. 23. 
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Az 1998 óta megjelenő 
Hírmondó utódja. 
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Ismerkedjetek meg a De 
Baanbreker általános iskolá-
val, új otthonunkkal. 3. old.  

 

A 2006/2007 tanév   1.old. 

 
Volt egyszer egy tanávzáró… 
pillanatképek a Bartók-napról 
és a tanévzárólól  2.old. 

 

TEKERGŐ játszóház  2.old. 

 

Eger vára Llangollenben  5.old 

 
Megemlékezés 1956-ra Rot-
terdamban. Gyermekek jelent-
kezését is várjuk    7.oldal 

 

Verseskönyvben Petőfi Sándor 

Az iró-sarokban Szűcs Sebi  

Énekes Madár 

Kifestő  

Rejtvények 



 
A 2005/2006-s tanévet a 
játszóházzal és a Bartók-
emléknappal egybekötött 

családi nappal zártuk. Kinti—
benti játékok, ügyes kezek, 
vidám énekek napja volt ez.  
Diákjaink, akik rendszeresen 
jártak foglalkozásainkra meg-
kapták diplomáikat. Majd  

Bartók Bélára emlékezve lép-
tek fel muzsikus és szinjátszó 
tanulóink, barátaink és ven-
dégeink. De a napnak csak 
nem akart vége lenni, s biza 
majd kilenc óra volt, mikor 
eloltottuk a tábor tüzet és …. 

Megkezdtük a vakációt.  

 

Ime, néhány kép! 

MGYIK         
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2006 december 162006 december 162006 december 162006 december 16    

2007 április 212007 április 212007 április 212007 április 21    

    
A Tekergő 11.00-18.00 óráig tart. Programok: 
játék, kézművesház, ének, mese, vetélkedő.  

 

Helyszín: Helyszín: Helyszín: Helyszín:     

a Basisschool de Baanbreker 
Eifel 26-28   3524 HH Utrecht  

Jelentkezés:  

Nagyon szeretnénk, ha legkésőbb a játszóna-
pok előtt két héttel emailben jeleznétek rész-

vételi szándékotokat! 

Email: Email: Email: Email: h_mgyik@yahoo.com 

Tel: Krasznai Kriszta 06 

 

Részvételi díj: Részvételi díj: Részvételi díj: Részvételi díj: € 10  10  10  10 , a beiratkozott  iskolások 

részére  EUR 7.50EUR 7.50EUR 7.50EUR 7.50.  

A harmadik, illetve ennél több gyerek 
egy családból ennek a felét fizeti. 

Befizetés: készpénzben a helyszínen 
vagy átutalással  

Ver.Hongaarse Jeugd in Nederland 
Postbank  9320681 

Bárki készülhet verssel, dallal, mesé-
vel, tánccal! 

Mindenkit nagyon sok szeretettel 
várunk!  
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Folytatás: a 2005/2006—os tanév 2. félévének napjai 

Bartók-béli villanások—2005/2006 tanév zárónapja és játszóháza 

Varga NóraVarga NóraVarga NóraVarga Nóra    
Varga Nóra, a 9-10 évesek oktatója 
elköltözött Hollandiából és visszament 
Szlovákiába, s ha minden igaz Buda-
pesten fog tovább tanítani.  Szeretnénk 
megköszönni munkáját és kívánunk 
neki sok sikert és boldogságot életé-
ben.  

 

 

Új tanárok jelentkezését várjuk, addig Új tanárok jelentkezését várjuk, addig Új tanárok jelentkezését várjuk, addig Új tanárok jelentkezését várjuk, addig 
is ideiglenes csoport összevonásokis ideiglenes csoport összevonásokis ideiglenes csoport összevonásokis ideiglenes csoport összevonások    

    
Ez persze azt is jelenti, hogy ismét új 
tanárokat keresünk. Legutóbbi felhívá-
sunkra ketten is jeleneztek. Reméljük 
megtetszik nekik kis iskolánk, gyermek 
körünk és novembertől ismét a meg-
szokott ritmusban és csoport beosztá-
sokban taníthatunk. Addig kérem a 

gyermekek és oktatók szíves türel-
mét, és megértését az ideiglenes 
csoport összevonásokért.  

 

 



Borbíró Eszter Borbíró Eszter Borbíró Eszter Borbíró Eszter ---- Petőfi Sándor: Itt van az ősz  Petőfi Sándor: Itt van az ősz  Petőfi Sándor: Itt van az ősz  Petőfi Sándor: Itt van az ősz     

 

 
Itt van az ősz, itt van ujra,  
S szép, mint mindig, énnekem.  
Tudja isten, hogy mi okból  
Szeretem? de szeretem.  
 
Kiülök a dombtetőre,  
Innen nézek szerteszét,  
S hallgatom a fák lehulló  
Levelének lágy neszét.  
 
Mosolyogva néz a földre  
A szelíd nap sugara,  

Mint elalvó gyermekére  
Néz a szerető anya.  
 
És valóban ősszel a föld  
Csak elalszik, nem hal meg;  
Szeméből is látszik, hogy csak  
Álmos ő, de nem beteg.  
 
Levetette szép ruháit,  
Csendesen levetkezett;  
Majd felöltözik, ha virrad  
Reggele, a kikelet.  
 
Aludjál hát, szép természet,  
Csak aludjál reggelig,  
S álmodj olyakat, amikben  
Legnagyobb kedved telik.  
 
Én ujjam hegyével halkan  
Lantomat megpendítem,  

Altató dalod gyanánt zeng  
Méla csendes énekem. –  
 
Kedvesem, te űlj le mellém,  
Ülj itt addig szótlanúl,  
Míg dalom, mint tó fölött a  
Suttogó szél, elvonúl.  
 
Ha megcsókolsz, ajkaimra  
Ajkadat szép lassan tedd,  
Föl ne keltsük álmából a  
Szendergő természetet.  
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De Baanbreker 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz 

A de Baanbreker Protestáns általános iskola nem egy 
régi iskola. Nemrég ünnepelte a 25-ik születésnapját. 
Fiatalsága, persze nem csoda, hiszen maga Lunetten 
(ahogyan ezt a negyedet hívják Utrechtben) sem régi 
negyed. A negyedben 3 iskola van egy térre—mint egy 
iskola komplexum—épitve: a katolikus Spitz és az állami általános iskola.  
Minthogy az iskola, maga a környék is gyermekbarát. A sok zöld tér, a kiskanálisok és házak között mindenhol talál-
ható egy-egy kis játszótér. Az iskola területén is van. Az iskolát a házak ölelésében van így semmilyen autós vagy mo-
toros átjárás nincs. Ez nagyon elősegíti a gyermekek biztonságát.  
Az iskolának 180 diákja van.  8 csoportja van. Tekintsétek meg a honlapot és ismerkedjetek meg majmok, pandák, 
elefántok, pingvinek, zsiráfok, papagájok, aranyhalak, jaguárok és kacsacsőrűek csoportjával.  

www.bsdebaanbreker.nlwww.bsdebaanbreker.nlwww.bsdebaanbreker.nlwww.bsdebaanbreker.nl    

    
Hogy a mi Hétvégi Magyar Iskolánk beköltözhet a Baanbrekerben az iskola új igazgatójának Kees 

Manderslotnak és Miep van Heesnek köszönhetjük.  Ismerkedjetek meg velük!  

 
Ebben az évben azonban, akárcsak az iskola tanulói, nekünk is kell számolni kisebb kellemetlen-

séggel. A szomszédos, katolikus iskola tetejét renoválják. Ez persze azt is jelenti, hogy 
egy rövidebb időre a diákok ideiglenesen felállított konténer iskolában járnak majd isko-
lába. Talán mi is. Ezen kis átmeneti és technikai nehézség után, én bízom benne, hogy 

iskolánkat befogadják és megszeretik.  

Kérek szépen mindenkit, hogy az új házi rendünket a hosszabb és barátságos  

 kapcsolattartás végett  

 tartsa be.  

 

 



Érik a szőlő,  
Hajlik a vessző,  
Bodor a levele,  
Két szolgalegény  
Szántani menne,  
De nincsen kenyere.  
 
Van vereshagyma  
A tarisznyába:  
Keserű magába.  
Keskeny az abrosz,  
Hosszú az asztal,  
Kevés a vacsora.  
 
Huncut a gazda,  
Nem néz a napra,  
Csak a szép asszonyra.  
Szolgalegénynek,  
Hej, de szegénynek  
Kevés a vacsora!  



Eger várának megvédése Llangollenben 
. 
2006 május utólsó hét végéjen nagy kalandra indultunk néhányan. Ki az angol csatorna alatti alagúton, ki 
komppal. Pénteken mindannyian összesen 101-en gyűltünk össze a Wales-I Llangollenbe, hogy felépitsük és a 
török ellen megvédjük Eger várát. ….  

 
Eger vára, és hős védői: Dobó István kapitány, Bornemissza Gergely, Tinódi Lantos Sebestény és a hires egri 

nők a török hódoltság idején irták be nevüket a Magyar történelembe. A török 
nek várról várra kellett megküzdeni, hogy a Magyarországot meghóditsa és a 
szultán birodalmához csatolja. A magyar várrendszer és a várvédők állhata-
tossága igencsak megnehezitette a szultán európai törekvését. A törököknek 
várról várra kellett harcokat vivni. 1552-ben elérték Eger várát. Dobó István 
volt a várkapitanya. Hosszú harcok után végül is a török feladta és elvonult a 
vár alól. A hősies várvédést és a várvédőket Tinódi Lantos Sebestyén ének-
elte meg, majd Gárdonyi Géza megirta hires regényét az Egri Csillagokat, 
amely szerintem méltán a gyermekek és felnőttek kedvenc könyve. Ol-
vassátok el Ti is.  

ÍRÓSAROKBAN  :    Szűcs Balázs Sebestyén 
 

Ornamentika 

 

Ornamentika az élet falán 

Szebbé teszi mint ami a valóság 

Még ha nem is sok 

Megkapja azt a kis kecsességet 

Ornamentika az élet falán 

Fotó 

 

Valakinek a képe 

Valakinek az ábrázata 

Örökre megtartva  

A múlt emléke 



 

 

 

 

 

 
Ezeket a kovetkezo oldalon talaltam: 

www.jatekhaz.skicc.hu 

 
1. feladat 

Ki találta fel a "Bűvös kocka" játékot? 
Hely: Keress rá az Interneten, pl. a Google oldalán  

 

  
2. feladat 

Ki készítette el Mária Terézia kérésére a sakkozógépet, amely egész Európát izgalomba hozta azzal, 
hogy vajon a gép játszik bravúrosan élő ellenfeleivel, vagy egy jól elbújtatott játékos? 

Hely: Keress rá az Interneten, pl. a Heuréka oldalán  

 

  

(vagy megoldás: szerkesztőségben) 

Találd meg a különbségeket!                              Forrás: www.koloknet.hu 
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Lapunk közli a gyermekek 
írásait, alkotásait is.  
Gyermekek, szülők és szakértők 
egyéb cikkeit, rajzait, írásait 
várjuk a szerkesztőségbe.  
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2006. október 23-án lesz 50 éve annak, hogy 1956-ban a Magyar Forradalom és Szabadságharc 

megrázta az egész világot. A magyar nép szabadságvágya őserővel robbant ki a lelkek mélyér(l. Koalí-
ciós kormány vette kezébe a vezetést az 1945-ben a demokratikus választások után létrejött alkot-
mányos helyzet folytatásaként. E kormány miniszterelnöke a későbbi vértanú Nagy Imre lett. A kor-
mányban többek között olyan kiváló személyek foglaltak helyet mint Bibó István és Kéthly Anna. A 

kommunista világban felragyogott az az igazi demokrácia, amely mellett a magyar nemzet 1945-ben  
hitet tett. A múltban a Vasfüggöny mögött csak a magyar nemzet harcolt szabadságáért fegyverrel a  

kézben: 1956-ban. 
A további demokratikus fejlődést november 4-én és azután letörte a szovjet haderő túlereje, de ke-

mény harc árán! A tragédia pedig ott maradt az egész világ erkölcsi tudatában mint le nem rótt adós-
ság. A nagyvilág 1956-ban ébredt igazán annak a tudatára, hogy létezik magyar nemzet. A magyar 

forradalom leleplezte a kommunizmust s ezáltal elindította a nyugat-európai kommunizmus szétbom- 
lását. Magyarországon a Szovjetunió kiszolgálói sokkal véresebb megtorlást vittek végbe mint 

Haynau  és társai 1849-ben és azután, akiknek tetteire évente október 6-án, a 13 Aradi Vértanú nap-
ján fájdalmasan emlékezünk. – Nem lehet és nem szabad felejtenünk! Ez azért is fontos, mert Ma-

gyarországon és a Kárpát-medence országaiban “1956” emlékét évtizedeken keresztül agyonhallgat-
ták, eltorzították, meggyalázták. Korosztályok sora nőtt fel annak igaz ismerete nélkül. ‘1956’ emlé-
kének a méltó megőrzése közös feladatunk, különösképpen az emigrációé, amely saját tapasztalatá-

ból tudja, hogy mi történt és miért történt. “1956” Rákóczi Ferenc Függetlenségi Harca és az 
1848/49-es Szabadságharc egyenes folytatásaként tekintendő. - Jó meggondolni azt is, hogy a Vas-

függöny 1989-ben a magyar határnál, magyar kezdeményezésre omlott le. 

 
A hollandiai magyarság többségében azokból és azok családtagjaiból áll, akik 1956/57-ben mene-
kültként hagyták el Magyarországot. ‘1956’ a mi útlevelünk! - Hollandia a Magyar Forradalomban 

önmaga sorsát élte át a 2. világháború alatt. Ezért segítette az egész holland nemzet nagy szeretettel 
a menekülteket, akiket maga Juliana királynő fogadott az utrechti Juliana Hal-ban. Itt is kiemeljük a 
Holland Háborús Ellenállási Mozgalom fontos szerepét a menekültek fogadásában. A magyar mene-
kültek második otthonra találtak ebben az országban annak alkotó részeként, mert gondolkodásuk-
kal, akaratukkal, szorgalmukkal abba beleillettek s benne megállták a helyüket. Ugyanakkor (k és 

családtagjaik az egyetemes magyar kultúr-világhoz is tartoznak. Mindez megtermékenyíti életüket és 
beleépíti őket mind a holland társadalomba mind a Magyar Szellemi Hazába, amelynek három része 

van: Magyarország, az utódállamok magyarsága és a nyugati magyarság. 

 

2006. október 22-én ünnepeljük a Magyar Forradalom és Szabadságharc 50 éves évfordulóját 

Rotterdamban ott, ahol az elmúlt években is tettük: Groothandelsgebouw, Zalencentrum Engels 

nagytermében. Tesszük ezt a hágai Magyar Nagykövetséggel karöltve.  

 
Azt a Forradalmi Zászlót, amelyet 1956Azt a Forradalmi Zászlót, amelyet 1956Azt a Forradalmi Zászlót, amelyet 1956Azt a Forradalmi Zászlót, amelyet 1956----ban a magyar menekültek a királynő-ban a magyar menekültek a királynő-ban a magyar menekültek a királynő-ban a magyar menekültek a királynő-
nek adtak át, gyermekeink és unokáink csoportja fogja kitűzni az ünnepély nek adtak át, gyermekeink és unokáink csoportja fogja kitűzni az ünnepély nek adtak át, gyermekeink és unokáink csoportja fogja kitűzni az ünnepély nek adtak át, gyermekeink és unokáink csoportja fogja kitűzni az ünnepély 

kezdetén. kezdetén. kezdetén. kezdetén.     

 
Az e csoportban való részvételre már most lehet jelentkezni az alábbi címen,  

levélben vagy e-mailen, de lehet helyben is. 
A megemlékezésre – délelőttre és délutánra - mindenkit szeretettel hívunk 

és várunk. 

Kronauer Éva Lilla Kronauer Éva Lilla Kronauer Éva Lilla Kronauer Éva Lilla     

Liemers 14, 3524 TK UtrechtLiemers 14, 3524 TK UtrechtLiemers 14, 3524 TK UtrechtLiemers 14, 3524 TK Utrecht    

Tel: 0646208173Tel: 0646208173Tel: 0646208173Tel: 0646208173    

Email: kronauer@kodex.nlEmail: kronauer@kodex.nlEmail: kronauer@kodex.nlEmail: kronauer@kodex.nl    



 

Üdvözlünk a „mGYIK” Hírmondó–olvasó! 

 

 

A „MGYIK" a Hollandiában élő magyar, illetve magyar számázású 3-17 éves gyerekek baráti köre. Magánszerve-

zésre jött létre 1998.március 15-én, mint "Tekergő" játszóház, s alakult át egyesületté 2001. november 25-én. 

A játszóházban minden évszakban egyszer összejövünk játszani, énekelni, beszélgetni, mesélni és színházasdit 

játszani. Iskolánk 2002. Március 9-én nyitotta meg kapuit. Barátaink két hetente ülhetnek be az 

„iskolapadba" . Résztveszünk  nemzetközi gyermektalálkozókon. Negyedévente egy Hírmondó magazin ad hírt a 

nagyvilágról. Mindig örömmel tölt el bennünket, amikor magyar  vagy más országbeli barátaink látogatnak ben-

nünket, vagy mi találkozhatunk otthonukban velük.  

 

Gyere Te is közénk! Várunk! 

Szervezet  címe: 
 
Liemers 14 
3524 TK Utrecht 
Nederland 

Hollandiai Magyar 
Gyermek-, és 
Ifjúsági Kör 

CsoportokCsoportokCsoportokCsoportok        

    
Óvodás csoport: Óvodás csoport: Óvodás csoport: Óvodás csoport: (3-5 éves gyerekek csoportja, akik játé-
kosan ismerkednek a magyar nyelvvel) Oktató: Cseh 
Valéria 
Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: (5-7 éves korú gyerekek akik 
még nem tudnak írni és olvasni,szókincsbővítés és be-
szédkészség - fejlesztés) Oktató: Mathis Szilvia  
Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. : (7-9 éven fölüli gyerekek akik most 
tanulnak írni és olvasni) Oktató: Kronauer Éva Lilla  
Magyar nyelv, mint idegen nyelv  6-9 éveseknek: nem 
indult 
Iskolás csoport::Iskolás csoport::Iskolás csoport::Iskolás csoport::    
9-11 éveseknek: …………………. 
Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. (11-16 évesek akik tanul-
nak :magyar-nyelvet és irodalmat,történelmet, honismere-
tet és általános ismereteket) Oktató: Cseh Szilvia 

 Tanuló szoba felnőtteknek:  Tanuló szoba felnőtteknek:  Tanuló szoba felnőtteknek:  Tanuló szoba felnőtteknek: Oktató: …………………. 

 

 

Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok     
    2006/2007     2006/2007     2006/2007     2006/2007     I. félévI. félévI. félévI. félév    

    
Szept 9. szept. 23., okt. 7., nov. 4., nov. 18.,dec. 2., 2007. 

jan. 13., jan.27. 

II. félévII. félévII. félévII. félév    
febr. 10., márc. 10., márc. 24., ápr. 14., máj. 12., máj. 26.,  

jún. 9., jún. 23. 

 

Tanítási foglalkozások rendje : 

• I. óra:  14:00- 14:45, 

• II. óra:    15:05–15:45, 

• III. óra:   16:10 -16:55 

 
Kérünk mindenkit, hogy 10 perccel a kezdés előtt legyen 
szíves megérkezni.  

Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín:    

De Baanbreker, Basisschool Eifel 26-28   3524 HH Utrecht   

TANDÍJ:TANDÍJ:TANDÍJ:TANDÍJ:    

Gyerekeknek: 

félévre € 70 / egy évre € 140  

(A harmadik / illetve ennél több gyerek egy családból ennek 
a felét fizeti.) 

Felnőtt oktatás:  
Azok a szülők akiknek gyermeke az iskolába jár, a minden-
kori tandíjnak a felét fizetik Tehát félévre € 35 egy egész 
évre € 70.  

A felnőttoktatás a  Hungarolingua tananyag alapján történik. 
(a könyvet mindenki maga szerezni be saját költségre) 

Alkalmankénti óralátogatás: € 10 (mindenkinek kedvezmény 
nélkül) 
Első óralátogatás  (kizárólag újonnan érkezők részére  - in-
gyenes). 

 
Az oktatásban résztvevő gyerekek és felnőttek étkezéséről a 
tanítás alatt gondoskodunk.  
Kérjük azokat a szülőket és látogatókat akik szintén együtt 
esznek és isznak a tanulókkal 
járuljanak alkalmanként € 
2,50 hozzá a költségekhez.  

Befizetés: Befizetés: Befizetés: Befizetés:     
Készpénzben a helyszí-
nen ,vagy átutalással / kassa 
of naar rekening:  
Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in 
Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  
9320681932068193206819320681 

Iskolapadban 

Telefonszám:  
+ 31 30  2803911 
Faxszám:  
+ 31 84 7583085 
 
E-mail: 
h:_mgyik@yahoo.com 
 
Web: 
www.geocities.com/
h_mgyik 


