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Szerkesztették a Diáktanács tagjai

Tanár-diák kapcsolat
jobban érdekel a jövőnk, mint minket, ők készítenek 

Talán ami a legfontosabb az iskolában, az a tanárok fel a vizsgákra, és próbálják kihozni

és a diákok között kialakult belőlünk a legjobbat.

kapcsolat. Talán a diákok többsége a vasvillás, Iskolánk rengeteg tehetséges diákkal rendelkezik, 

gonoszul nevető ördögöt látja néhány tanárban, amit részben tanárainknak, részben

mégis elismerésre méltó kemény munkájuk. pedig önmagunknak köszönhetünk. Néhányan 

Némelyik tanár már első órától kezdve szimpatikussá otthonosan mozognak a matematika bonyolult

válik a diákok szemében, és egyenletei között, mások az írásban lelnek rá 

könnyen sikerül neki  feloldani a diákokban lévő tehetségükre, és vannak azok, akik a

kezdetleges feszültséget humorával és laza művészetekben, a tudományokban vagy éppen a 

stílusával, míg némelyik szigorával és befektetett nyelvekben jeleskednek. 

energiájával nyeri el a diákok tiszteletét és

Leginkább talán az osztályok és osztályfőnökeik odafigyelését. Néha talán igazságtalannak érezzük a 

között alakul ki a legszorosabbrosszabb jegyeket vagy esetleg a büntető

kapcsolat, persze nem minden osztályközösség felmérőket, addig a pontig, míg nem tudatosul 

egyforma. Biztosan akadnak olyanbennünk, hogy teljesen megérdemeljük a

osztályfőnökök, akikhez több tanár fordul panasszal, „büntetést”, és teljes mértékben rászolgáltunk. 

és vannak, akikhez kevesebb. MindenPersze, nem mindenkiben alakul ki az a tisztelet

osztálynak megvan a „fekete báránya”, aki egy pedagógus iránt, amit megérdemel, így jószerrel 

valamilyen szinten kitűnik a tömegből, de biztosan őűz belőlük gúnyt, és nemtörődömségével

is megtalálja a helyét az iskolai közösségben.kihúzza a gyufát a tanároknál.  Sok diákban 

Biztosan mindenkinek megvan a kedvenc tanára, és megmarad ez a kialakult kép, de tanárok nélkül

biztosan akad köztük olyan is, akitrengeteg iskolai programot nem tudnánk 

nem kedvel annyira...  Bármi is történik, az iskola megszervezni, hiszen segítségük nélkül nem tudnánk

életében mindig részt fognak venni a tanárok,megvalósítani a sulibulikat, az iskolai kirándulást, és 

akik készen állnak arra, hogy a bennük rejlő tudással a gyermeknap lebonylítása is

megajándékozzanak minket, diákokat is, ésmegoldhatatlan feladatnak bizonyulna. Mindezek 

ott lesznek a csínytalan diákok, akik mindig készek mellett ők azok az emberek, akiket néha

A cédula egyszeri
feleltetés-mentesítésre

jogosítja fel tulajdonosát.
Tanár általi láttamozás
után nem használható.

érvényes a második félévben

Bár az iskola megterhelő,
A tanszer kötelező.

Ha kedvenced az origami,
Itt tudsz jó papírt vásárolni.
Pénzed nem lesz mínuszban,
Ha bemész a Zenit Pluszba!!!

Zenit Plusz
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Fociztunk...

Novemberben  a Nagy Imre Általános Iskola barátságos meccset játszott  a József 
Attila iskolával. A találkozón 3-1-es vereséget szenvedett a Nagy Imre. A  legtöbb  
hibát  talán a hátvédek követték el. A Nagy Imre egyetlen gólja fejes volt . Egy 
támadás következtében a labda szögletre  gurult. A  szögletet Benő Krisztina (5. D)  
végezte. Szépen vállmagasságba adta, így Lazok  Márk (5. B) befejelhette.
A Nagy Imrét  Flinta István  technikatanár képviselte mint  a  Nagy Imre  csapat 
edzője.

Flashmob

2013. 11. 07-én megszerveztük iskolánk első villámcsődületét. A 
rendezvényre több diák is szívesen eljött. A résztvevők a szabályoknak 
megfelelően mozdulatlanul maradtak a megszabott két perc alatt. Többen 
és kifejtették a véleményüket a flashmobbal kapcsolatban, ezek leginkább 
pozitívak voltak. A rendezvényről készült videofelvétel is, ami 
visszaadja a villámcsődület hangulatát és látványosságát is.

Afrikából induló békefutás

Ebben a tanévben abban a megtiszteltetésben 

részesültünk, hogy fogadhattuk a Marosvásárhelyről érkező 

csapatot, akik elhozták hozzánk az Afrikából érkező béke 

lángját.

Testnevelő tanáraink, akik mindig készek 

megszervezni az iskola sporteseményeit, örömmel fogadták a 

hírt, hogy iskolánk nyolcadikos tanulói kísérhetik a kimerült 

sportolókat. A béke lángját. Azt a szimbolikus fáklyát, amit a 

World Harmony Run elnevezésű mozgalom 1987-ben indított 

útjára Afrikában, azzal a céllal, hogy eljuttassák a béke 

üzenetét a világ minden pontjára. A béke üzenetét eddig 140 

országba juttatták el. Hozzánk Maros megyéből jutatták el a 

staféta román nemzetiségű képviselői. A fáklya többek 

között Teréz anya, II. János Pál pápa, Muhammad Ali, Nelson 

Mandela, Gorbacsov és más jelentős közéleti személyiségek 

kezében járt. Romániában az idén a láng kiindulópontja 

Marosvásárhely volt, majd Erdőszentgyörgyöt és Szovátát 

érintve - szeptember 22. és 28. között - a következő, több 

mint 400 kilométeres útvonalon haladt: Székelyudvarhely -  

Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Oneşti - Bákó - Piatra 

Neamţ.

Büszkék vagyunk arra, hogy támogattuk ezt a 

mozgalmat, és részesei lehettünk egy világhírű 

megmozdulásnak.

Nem  tudjátok, hogy mivel töltsétek el  a szabadidőtöket?

Íme néhány tipp!

Tanulás után minden gyerek odaül a számítógéphez, a tévé elé, 
vagy a telefonján nyomogatja a gombokat szüntelen.
Én nem vagyok ez ellen, hisz én is egy egyszerű diák vagyok… 

Pár tippet mégis adok, hogy sokkal érdekesebbek legyenek a 
hétköznapjaid.
Például gépezés helyett kezedbe vehetnél egy számodra érdekes könyvet, 
folyóiratot, képregényt.
Ha ezt nem találod érdekesnek, akkor kimozdulhatnál a barátaiddal a friss 
levegőre, akár beülhettek egy kellemes helyre.
De ha ez sem válik be, akkor hallgathatsz zenét, és szórakozhatsz olyan 
dologgal, ami téged érdekel. Ha megnyugvásra vágysz, zárkózz be és 
pihenj, gondolkozz el azokon a dolgokon, amik a stresszt váltják ki belőled. 
Akár egy forró fürdőt is vehetsz, az is segíthet.
A gyerekek többsége azt hiszi, hogy csak számítógépen lehet 
érdekességeket találni, pedig egy jó könyvben sok olyan információt találsz, 
ami nagyon hasznos. A könyvekben olvashattok romantikáról, krimiről, 
viccekről, drámáról akár növényekről, állatokról, helyekről. 
Ha inkább a zene érdekelne, akkor szerintem egy diáknak az iskola után a 
legjobb a megnyugtató, kellemes zene. Egy zene bármire képes lehet, akár 
annyira leköthet, hogy legszívesebben egész nap azt hallgatnád (még 
tanulás helyett is).

Ha inkább kikívánkoztok a levegőre, akkor hívjatok el egy 
barátot, és menjetek a kedvenc helyeitekre! 

Néptáncolunk

Lassan négy éve iskolánk VIII. D osztályának néhány tanulója táncol a 

Kosz Szilveszter Néptáncegyüttesben. Az osztályfőnök biztatására kezdte el 

az osztály a néptáncot mint hagyományőrzést. Mostanra a hét legodaadóbb pár 

tehetsége sokat fejlődött, és fellépés fellépést követett. A táncosok minden 

évben részt vettek a récepataki táborban.

„Az idei nyár gyorsan elrepült, és felejthetetlen volt számunkra. 

Számos helyre voltunk meghívva, ami nagyobb és nagyobb sikert nyújtott 

nekünk.

Emlékszem, mikor 5.-ben megérkeztünk a kisházhoz, első benyomásra nem 

tetszett a hely. Idővel egyre jobban megismertük a környékét. Kedvesek a 

gyimesi szomszédok, rengeteget próbáltunk, táncoltunk, játszottunk, pingpangoztunk, rögbiztünk, énekeltünk, vicceket mondtunk, 

és ami a legfontosabb, sokat nevettünk, és jól éreztük magunk. Ezer Székely Leány Napján is felléptünk. Július közepén meghívást 

kapott a tánccsoport Békéscsabára is. A Wenckheim-kastély mellett voltunk elszállásolva Újkígyóson, ahol már első nap felfedeztük 

a környéket. Nap napot követett, és jó idő volt, ezért alkalom adódott vízicsatára is. De nemcsak szórakozás volt az egész, hanem 

minden nap próba a sikerért. Elmentünk a békéscsabai strandra is, ahol a strandon lévő emberek nagy érdeklődéssel csodálták, 

ahogy mi erdélyiek fürdőruhásan próbálunk. Este fáradtak voltunk, de ez nem volt ok arra, hogy hamar el is aludjunk. Csütörtökön 

nem voltunk sokáig a gyulai strandon, mert aznap szereplésünk volt, ami jól végződött. Az ötnapos magyarországi kirándulásunkat 

fellépéssel zártuk.

Alig pihentünk meg itthon, máris újra színpadon voltunk a Csángó Fesztiválon. Most suli időben sem hanyagoljuk a táncot. A 

Mézfesztiválon is felléptünk, amelyen jutalmul mézet kaptunk…”  - emlékeznek vissza a nyolcadikosok.

Hibaigazítás
Előző számunkban tévesen jelent meg a jégkarnevállal kapcsolatos cikkünkben 

a diáktanács szerepe a szervezésben.
Ezúttal elnézést kérünk Bogdán Mária Emese tanárnénitől és a testnevelő szakos tanárainktól.



Horoszkóp

Kos (03.21. - 04.20.)  

Fejjel megy a falnak, szereti, ha 

figyelnek rá. Őszinte és 

becsületes, ugyanakkor nehéz 

természetét néhányan nem 

szeretik.

Bika (04.21. - 05.20.)

A képzőművészet, zene, tánc 

különösen érdeklik. Kitartó, 

fejlett igazságérzettel 

rendelkezik, szereti a kényelmet. 

Szinte sosem vállal kockázatot.

Ikrek (05.21. - 06.21.)

Társasági lény. Fanyar humorát 

mindenki értékeli, vitába azonban 

nem érdemes kezdeni vele. Keresi 

az elfoglaltságot.

Rák (06.22. - 07.22.)

Szeret olvasni, tanulni. 

Aggodalmaskodó, igényli a 

dicséretet. Makacs, de azért tanul 

hibáiból, s akit szívébe zár, azért 

mindent megtesz.

Oroszlán (07.23. - 08.22.)

Legjobb szervező. Büszke és 

kitartó. Felelősségérzettel 

rendelkezik, s barátai 

számíthatnak rá. Szereti a szép 

dolgokat, s nem tűri az 

igazságtalanságot.

Szűz (08.23. - 09.22.)

Sérülékeny, és önbizalma nem túl 

nagy. Jó beszélgetőpartner, de 

meg kell szokni egyéni stílusát. 

Odaadó, segítőkész.

Mérleg (09.23. - 10.22.)

Számára a barátság a 

legfontosabb. Nagyszerű humora 

van, s vitában verhetetlen. Olykor 

határozatlan, s a tanulás sem a 

legkedveltebb elfoglaltsága.

Skorpió (10.23. -  11.21.)

Lázadó típus, szüleinek nincs 

könnyű dolga vele. Ha problémája 

van, azt nem mondja ki. Befelé 

forduló, s bár nem látszik rajta, 

félénk.

Nyilas (11.22. -  12.21.)

Önfejű, önállóságra törekszik. 

Nem szereti, ha ellenállásba 

ütközik. Szereti a különleges 

dolgokat, szeret olvasni.

Bak (12.22. -  01.20.)

Jó emlékezőképességű, szeret 

tanulni és olvasni. Problémáit 

általában nem osztja meg 

másokkal. Kedves és nyugodt 

természete miatt mindenki 

szereti.

Vízöntő (01.21. -  02.19.)

Segítőkész, mindenkit szeret. 

Önálló, ezért nem érti, ha mások 

önállótlanok. Kíváncsi és 

türelmetlen, szereti a társaságot.

Halak (02.20. -  03.20.)

Együtt érző, kedves, és jó 

társaság. Álmodozó, és egyedül is 

éppen olyan jól szórakozik, mint 

másokkal.

A Republic zenekar története

1990. február 23-án alakult az együttes, a lemezborítóikon 
szereplő hal is átvitt értelemben ezt szimbolizálja. Az alapítók: 
Bódi László - Cipő, Tóth Zoltán, Bali Imre, Szilágyi László és 
Boros Csaba. Az első közös daluk az Ahogy a halak című, 
amiben ugyan már megjelent a hal, de még nem ez volt a jel. 
Első lemezük felvételekor Kispesten, egy halászcsárda 
kerítésén láttak meg egy hasonló szimbólumot. A jelképpé váló 
halat végül Cipő rajzolta le. Csak később derült ki, hogy az 
együttes ráadásul a halak jegyében „született”. A Republic 
könnyen értelmezhető, szókimondó és dallamos zenéjéről vált 

híressé.
Nem sokkal megalakulásuk után megnyertek egy rockfesztivált Balatonlellén (amit a 67-es főút köt össze 
Kaposvárral).
1990 végére a dobos Szilágyi László helyett Nagy László Attila került a zenekarhoz, aki már korábban játszott 
közösen Cipővel. Hamarosan fontos szerepet is kapott. 1991-ben az együttes úgy döntött, hogy új kiadó után néz, 
a szerződésük azonban még egy albumra szólt a Hungarotonnál. Így, mivel új dalaikat már az új kiadójuknál 
szerették volna megjelentetni, megszületett a legendás ötlet, hogy egy teljes lemezanyagnyi dobszólóval álljanak 
elő, így teljesítve a szerződésben foglaltakat. Nagy László Attila kiélhette magát a stúdióban, s megszületett az 
Üss a kazettára című lemez, amely meg is jelent, mint Republic-album.

Jelenlegi tagok:
Nagy László Attila  dob
Patai Tamás  gitár
Boros Csaba  basszusgitár, ének
„Debrecen Hőse” Halász Gábor  gitár

Korábbi tagok:
Bódi László „Cipő”  ének, zongora  1990-2013
Tóth Zoltán  gitár, zongora, ének  1990-2013
Bali Imre „Rece Apó”  gitár  1990-1991
Szilágyi László „Bigyó”  dob  1990

évesen költözött Budapestre, ahol konzervatórium-Bódi László 
előkészítőre járt. Ebben az időben, mint vasutas és 1965-ben született az akkor a Szovjetunió 
újságkihordó dolgozott. Szigeti Ferenccel alakítottak területén található Ungváron. Egyéves koráig 
egy duót Krokodil néven. Dalszövegeket írt Szigeti Kisgejcőn élt, 1966-ban a családjával elköltöztek 
együttese a Känguru számára, innen ismerte meg Kisváradra. Itt a Wenier Leó Zeneiskolában tanult. 
Boros Csabát, a basszusgitárost. Bódi László évek Zongorázott, és az egyik helyi focicsapat igazolt 
óta krónikus szívritmuszavarban szenvedett, 2009-játékosa volt. Tizennégy éves korában 
ben pedig megműtötték koszorúér-betegsége miatt. dalszövegírással kezdett foglalkozni. A Beatles 
Lábon hordott ki egy szívinfarktust. Élete utolsó együttes Egy nehéz nap éjszakája című zenés 
időszakában tüdőgyulladással kezelték, és a karját is filmjének hatására döntött a zenei pálya mellett. A 
eltörte. 2013. február 15-én szívritmuszavara egy Bessenyei György Gimnázium tanulójaként zenekart 
rohamot okozott. Budapestre szállították, ahol alapított Cipőfűző névvel, így ragadt rá a Cipő 
harmadfokú kómába esett. Az énekes állapota az becenév. Az együttes popszámokat játszott, 
elmúlt hetekben változatlan volt. Február 23-án a Nyíregyházán rádiófelvételeket készítettek. 
Republic megtartotta 23. születésnapi baráti Zenekarával 5 évig játszott, utána sorkatonai 
közönségtalálkozóját, mindenki szorított a kötelességeket kellett teljesítenie. 1983-ban a sárvári 
gyógyulásért, ám március 11-én hajnalban, diáknapokon verseivel és dalaival díjakat nyert. 
Budapesten, életének 48. évében elhunyt.Ekkor ismerkedett meg Bródy Jánossal. Tizennyolc 

One Direction
     A híres brit fiúbanda csak harmadikként végzett az X-faktorban, de már az egész világot meghódították. 
Millió lány álma, hogy találkozzon velük legalább egy percre. Rengeteg rajongójuk lett az X-faktor során, de 
akadtak utálók is. De miért szeretik ennyire őket, és miért utálják? Az most kiderül! Én elmondom, hogy miért 
lehet szeretni őket!
     A The Beatles után a One Direction kapaszkodik az egek felé! Amikor egyénileg próbálkoztak, a mentorok 
csak ámultak a csodálatos hangjuktól, de ez nem volt elég, hogy eljussanak a mentorok házáig, így hát Simone 
Cowell egy bandát alakított belőlük. És most a mentoruknak és a rajongóknak köszönhetik,  hol tartanak! Én 
személy szerint azért szerettem őket, mert segítenek a szegényeken és a betegeken. Bármit képesek megtenni, 
hogy a rajongók lássák őket, és beszélgessenek is velük. 
Általában küldenek vízet és ételt a rajongóknak, akik 5 órát 
várakoznak rájuk a hotel előtt. Szeretnek jótékonykodni, Louis 
Tomlinson már kétszer focizott, és a haját is befestette 
vörösre csak jótékonyságból. Nagyon fontosak nekik a 
családjuk és a barátaik. Amikor szabad idejük van, 
hazarepülnek a családjaikhoz. Már sok bántást is kapott 
mindegyik család, de ők mindig kiálltak értük. Liam 
Payne nemrég megmentette a legjobb barátját a lángoló 
tűzből. Niall Horan bármit elkövet, hogy beszélgessen 
Twitteren a rajongókkal, ezért ő van a legtöbbet online. Zayn 
Malik jótékonyságból rajzol, és amikor szabadideje van, repül a 
kedveséhez, Perrie Edwardshoz, akinek nemrég 
kérte meg a kezét. Ez aranyos dolog! Harry Styles szeret örömet okozni a rajongóknak, legutóbb nem engedtek 
be egy kislányt a koncertre, és elkezdett sírni. Harry ezt meghallotta, és megsajnálta, ezért meglátogatta a 
kislányt, aki nagyon boldog volt. A fiúk mindig mosolyt csalnak a rajongók arcára a bolondos vicceikkel.

De miért utálják? Az utálkozók nem tudnák ezt elmondani hét mondatban... Talán azért, mert minden 
daluk a szerelemről szól, túl csöpögős, érzelgős. Az igazat megvallva azért  nem kell isteníteni őket, mert ők se 
tökéletesek!



VICCEK
Találkozik a kismalac a bátor nyuszikával.
- Szia, bátor nyuszika! Te tényleg nem félsz a rókától?
- Tényleg.
- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik, és nagyon 
félek.
- Gyere.
- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka a közelben. Biztos nem 
félsz?
- Biztos.
- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem esz meg?
- Néhanapján viszek neki egy malacot.

 Nyuszika vezetni tanul az erdőben. Megállítja a medve:
- Mit csinálsz, nyuszika? Megőrültél? Hogy vezetsz?!
- Hát ilyen béna hepehupás úton nem lehet normálisan vezetni!
- Te, ez nem hepehupás út, hanem a sünök ülősztrájkolnak.

A nyuszika ül az erdő szélén, és reszeli a körmét. Arra jön a medve, 
és megkérdi:
- Hát te meg mit csinálsz, nyuszika?
- Hegyezem a körmeimet, és ha jön az oroszlán, széttépem 
darabokra.
Nem sokkal később befut a farkas, és ő is megkérdezi nyuszikát:
- Mit csinálsz, nyuszika?
- Hegyezem a körmeim, és ha jön az oroszlán, jól széttépem.
Rövid várakozás után arra jön az oroszlán, és megkérdezi:
- Mit csinálsz, nyuszika?
- Reszelgetem a körmeim, és hülyeségeket beszélek.

Körkérdés

Mit gondolsz, mi könnyítené meg a kamaszkort?
1. Ha normálisabb osztálytársaink lennének.
2. Az könnyítené meg a kamaszkort, ha nem lenne sok házi feladat.
3. Az könnyítené meg a kamaszkort, ha kevesebb lenne a lecke.
4. Számomra az könnyítené meg, ha több lenne a vakáció.
5. Ha nem lennénk mindennap háromig suliban. 
6. Ha kimaradna az emberek életéből.
7. A szülők és tanárok részéről végtelen türelem és megértés könnyítené meg a diákok számára a kamaszkort.
8. Ha nem érné annyi stressz a diákokat, az megkönnyítené a kamaszkort.
9. Az könnyítené meg a kamaszkort, ha nem szidnának annyit a felnőttek.
10. Ha több szabadidőm lenne, az megkönnyítené számomra.
11. Számomra az könnyítené meg a kamaszkort, ha nem szidnának annyit a szüleim, és kevesebb szabály lenne.
12. Számomra az könnyítené meg, ha nem kéne mindennap olyan korán kelni.
13. A több együttérzés megkönnyítené.
14. Ha több vakáció lenne. Sokat (vagy többet) pihennénk, és azzal kevesebb lenne a stressz.
15. Megkönnyítené, ha nem lenne annyi pattanásom!
16. Ha nem lenne suli, vagy csak nem tanulnánk sokat! Egyszerre ennyit tanulni nehéz.
17. A családi szeretet sokat segítene.A megértőbb szülők! Hogy másra is tudjak koncentrálni (az edzésre, családra), ne csak a házira, meg a tanulásra. 
18. Ha nem lennénk szerelmesek. Ha nem érne ennyi szerelmi csalódás.
19. Kevesebb felmérő=Könnyebb kamaszkor 
20. Sok pattanás...ha megszabadulnék tőlük, könnyebb lenne..
21. A szülők engedékenysége. Ha engedékenyebbek lennének, egyszerűbb lenne..

Tudtad,hogy…
- ha a testedben találó összes eret és hajszáleret egymás után fektetnénk, akkor egy negyvenezer km hosszú szálat kapnánk, amivel a Földet is kis híján 
körbe lehetne tekerni?
- a komoly arckifejezés ötször jobban megterheli az arcizmokat, mintha folyamatosan mosolyognánk? Úgyhogy tessék többet mosolyogni ;-)
- a ketchup Kínából származik?
- a Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte?
- Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni?
- csak két állat van, amelyik a fejének elfordítása nélkül is látja a háta mögötti területet: a nyúl és a papagáj?
- egy órán át tartó fejhallgató viselés a fülben tanyázó baktériumok számát a hétszeresére növeli?
- november 19-e a „Legyen rossz a napod!” világnapja?
- a zenehallgatás futás közben 15%-kal is növelheti a teljesítményünket?
- a pupillánk  akár 45%-kal is megnagyobbodik, ha valaki olyanra nézünk, akit szeretünk?
- életünkből mintegy 25 évet töltünk alvással.
- a Föld lakosságának csak 2%-a zöldszemű?
- a nők átlagosan naponta 62-szer mosolyognak, míg a férfiak csak 8-szor.
- a méz az egyetlen étel, ami soha nem romlik el?
- Mona Lisának nincs szemöldöke?
- napi 15 perc torna, akár 3 évvel is meghosszabbíthatja az életünket?
- SENKI nem képes arra, hogy megnyalja a könyökét? (tényleg nem, de fogadjunk, hogy most éppen ezt próbálgatod ;-))

Misztikus óvó talizmánok

Bizonyára sokan hiszünk a babonákban. Egyesek szerint léteznek balszerencséket 
vonzó tényezők, mások szerint pedig egyszerű véletlen. Bemutatok néhány 
talizmánt azoknak, akik hisznek a varázslatokban. Ezek bárhol és bármikor nálad 
lehetnek, kivédnek néhány szerencsétlenségtől.

Jing és Jang

A szimbólum senki számára nem ismeretlen. A tényleges jelentésével 
azonban már annál kevesebben vannak tisztában. A taoista filozófia 

egyik legfontosabb jele tulajdonképpen az egyensúlyt hivatott leírni. Azokat az 
erőket mutatja be, amelyek felépítik a világmindenséget és egymással szemben 
állnak: a nappal és az éjszaka, a férfias és a nőies, a lágy és a szilárd. Vagyis olyan 
fogalmak összessége, melyek egymással ellentétesek, de a másik nélkül egyszerűen 

nincs értelmük, elveszítik létüket.

Ankh

Ősi szimbólum, mind az egyiptomi, mind a kopt keresztény kultúrkör 
előszeretettel használta. A hurokban végződő kereszt az élet kulcsa, a 

hatalom, a bölcsesség és a halhatatlanság szimbóluma. A kereszt alapvetően az 
emberfeletti hatalom és erő jelképe, a kör a meg nem szűnő élet szimbóluma. Az 
ankh hurka ezenkívül a felkelő nap szimbóluma is, a keresztező vonal a horizont, a 
függőleges pedig a fénybe vezető út. (folytatjuk)
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