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“Ha megtennénk mindazokat a 
dolgokat, melyeket képesek vagyunk 

megtenni, ámulatba ejtenénk  
önmagunkat.” 

(Thomas Alva Edison)

“Az élet nagy titka az, hogy nincs 
nagy titok. Bármi legyen is a célod,  

elérheted, ha hajlandó vagy érte  
tenni.”

(Oprah Winfrey)

“Többet tenni a világért, mint  
amennyit a világ tesz érted –

 ez siker.”
(Henry Ford)

“Amikor azt mondod: ‘Feladom!’,  
gondolj arra, hogy ilyenkor  

másvalaki azt mondja: ‘Egek,  
micsoda lehetőség!”
 (H. Jackson Brown)

“Ma az emberek tudják mindennek 
az árát, de semminek az értékét.”

(Oscar Wilde)

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!

Engedje  meg,  hogy  mindenek  előtt  elismerésemet  fejezzem  ki  a 
hernádszentandrási  óvodás  és  iskolás  gyermekek  felé,  hogy 
kitartással és eredményekben gazdagon járták végig a 2007/2008-as 
tanévet.  Külön  köszönöm  a  szülők  mindennapi  munkáját, 
gondoskodását és együttműködését.
Szeretném  kiemelni,  hogy  tanulmányi  eredményük  szerint  az  alsó 
tagozatosok  közül  Ónodi  Vivien,  a  felső  tagozatosok  közül  pedig 
Dudás Róbert és Üveges Máté lett a legjobb hernádszentandrási diák.
A 2008.  esztendőben  tovább  folytatódnak  a  falu  fejlesztésének  és 
megújításának munkálatai.
Elkészült  az  óvodásoknak egy -  szabadtéri  foglalkozások céljait  is 
szolgáló  -  zsindellyel  fedett  filagória.  A  Művelődési  Ház  előtt 
kialakításra került egy esztétikus és korszerű parkoló, melyet további 
kültéri  munkálatok  követnek  majd.  Az  hajdani  iskola  épületét 
bekapcsoltuk  a  vezetékes  szennyvíz  hálózatba,  ezáltal  folyamatos 
használatra is alkalmassá vált a létesítmény vizesblokkja. Jelenleg is 
zajlik a Napköziotthonos Óvoda épületének belső felújítása, melyet 
követően  a  hernádszentandrási  gyermekek  szebb  környezetben 
tölthetik a hétköznapokat.
A  terveink  szerint  a  nyár  folyamán  sor  kerül  a  település  további 
parkosítására,  a  körtöltéshez  kapcsolódó zsilipek  karbantartására,  a 
játszótér  renoválására,  az  iskola  épületének  és  udvarának  kisebb 
javítási,  korszerűsítési  munkálataira,  valamint  a  Körjegyzőség 
Kirendeltsége vizesblokkjának pályázati  pénzből történő teljes körű 
felújítására.
Jelenleg  több,  mint  tíz  pályázatunk  bírálata  zajlik,  melyek 
eredményeinek  nyilvánossá  tétele  a  nyár  végére  várható. 
Várakozásaink szerint, ezek által tovább fejlődhet Hernádszentandrás, 
javulhat a település arculata, és növekedhet vonzereje. 
Örömteli  számomra,  hogy  a  2007.  esztendőben  megvalósuló 
Szociális  gondozó és  ápoló  képzés  után,  a  2008.  évben egy újabb 
tanfolyamot  sikerült  megszervezni  Hernádszentandráson.  A 
résztvevők  a  kosárfonás  mesterségét  sajátíthatták  el,  és  ezzel  is 
növelhették elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon.
Ha megvannak a céljaink, és dolgozunk is értük nap mint nap, akkor 
nem marad el az eredmény.
A mindennapok során továbbra is mindent megteszünk azért,  hogy 
Hernádszentandrás,  és  egész  Abaúj  üde  színfoltjává  váljon 
Magyarországnak, az itt élő emberek lehetőségei és életkörülményei 
pedig évről-évre javulhassanak.

Mindannyiuknak jó egészséget és kellemes nyarat kívánok!

Üveges Gábor
polgármester
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Az államalapítás, I. (szent) István királyAz államalapítás, I. (szent) István király

A honfoglalással  jutottunk el  a magyarság történetében ahhoz a ponthoz, amelytől  kezdve 
szorosan összekapcsolódik nemcsak közvetlen szomszédai, hanem egész Európa múltjával. 
Ekkor  dőlt  el,  követi-e  a  magyar  nép  a  Kárpát-medence  korábbi  lakóinak  végzetét,  azaz 
eltűnik-e  örökre  a  történelem  süllyesztőjében,  avagy  képes  megtalálni  a  helyét  Európa 
ekkoriban formálódó államrendszerében. A kedvező válasz a kor legnagyobb egyéniségeinek 
egyikéhez, Szent Istvánhoz fűződik. 
Géza fejedelem örökösének és utódjának Vajkot jelölte ki, aki a keresztségben az István nevet 
kapta. Géza tehát szakított a trónöröklés szeniorátusi rendszerével, amelyben a legidősebb 
férfirokonra száll a hatalom. A hagyományos öröklődési rend szerint a Somogy-vidék urának, 
Koppánynak  kellett  volna  Géza  örökébe  lépni,  így  nem  csoda,  hogy  Istvánnak  997-es 
trónralépése után először vele kellett megküzdenie. 

A magyar államalapítás egyik legfontosabb mozzanata a koronázás volt. István II. Szilveszter 
pápától kért koronát, és 1001. újév napján tétette fejére Esztergomban. 

Ezután  folytatta  az  egységes  ország  kialakítását.  1003-ban 
meghódította  Erdélyt,  majd  legyőzte  a  Temes-vidék  urát,  Ajtonyt.  
Miután István befejezte a régi  rend lerombolásának apjától  rámaradt 
részét,  az  ország  átalakításához  látott.  A  legfontosabb  tennivalók  a 
földesúri  jogok  szilárd  rendjének  megteremtése  és  a  világi,  valamint 
egyházi  kormányzás  intézményrendszerének  megalapozása  volt.  Az 
egyházszervezés  már  a  koronázás  után  kezdetét  vette.  Sikerült 
független  egyházat  teremteni  két  érsekség  (Esztergom,  Kalocsa) 
alapításával és nyolc püspökség létrehozásával. Az egyházszervezettel 
párhuzamosan  megjelentek  az  első  kolostorok  is  (Pannonhalma, 
Pécsvárad, Zalavár). 

Az egyházi birtokok kialakulása azért hozott jelentős változást a tulajdonviszonyokban, mert 
addig inkább csak a szolgák és a jószág számított tulajdonnak: a vándorlás miatt a föld értéke 
alig-alig  számított.  A  kiterjedt  és  jól  szervezett  egyházi  birtokokon  jött  létre  az  uradalmak 
rendszere. 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron, ott is temették el.
1083.  augusztus 19-én szentté avatták, majd  augusztus 20-án emelték oltárra Budán szent 
ereklyéit, ezzel ő lett az első magyar szent és egyben szent király. Koronázása milleniumán a 
2000. évben Bartholomeosz konstantinápolyi  ortodox pátriárka is szentté nyilvánította, így a 
nagy egyházszakadás (1054)  óta  ő  az  első,  akit  mind a katolikus,  mind az ortodox hívők 
szentként tisztelnek.

  Szent Jobb történeteSzent Jobb története
A  Szent  Jobb  története  Szent  István  király  halála  után  trónviszályos,  zűrzavaros  idők 
következtek. Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a 
megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból – ahová 1038. 
augusztus 15-én temették el István királyt  – és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. 
Ekkor  történt,  hogy az  épségben  megmaradt  jobb  kezet  leválasztották,  mivel  csodás  erőt 
tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték. 
A kincstár őre Merkur volt, aki később eltulajdonította a szent ereklyét és bihari birtokán rejtette 
el. Mikor Szent László hírt hallott az ereklyéről, felkereste Merkurt a birtokán. 
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Megbocsátott a „tolvajnak” és a Szent Jobb megtalálásának helyén, első királyunk tiszteltére, a 
szent ereklye méltó elhelyezésére, Szent Jobbi apátságot alapított. (Az apátság, s a körülötte 
kialakult mezőváros neve Szentjobb, a mai Románia területén található, román neve: Siniob). 
Így vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe. A szentjobbi apátságban őrzött 
ereklyéhez évszázadokon át zarándokoltak a hívek. 
A XV. században kezdődött a Szent Jobb vándorútja, mikor is először Székesfehérvárra vitték, 
majd  a  török  uralom alatt  Boszniába,  később  (1590 körül)  Raguzába,  a  mai  Dubrovnikba 
került, az ottani domonkos szerzetesekhez. Mikor Mária Terézia tudomást szerzett az ereklye 
hollétéről,  mindent  elkövetett  annak  visszaszerzése  érdekében.  Hosszadalmas  diplomáciai 
tárgyalások  után  a  raguzaiak  kiadták,  így  1771 április  16-án már  Bécsben csodálhatták  a 
hívek,  majd  nagy  pompával  Budára  szállították.  Itt  a  Szent  Jobbot  az  Angolkisasszonyok 
gondjaira bízta Mária Terézia, ezzel együtt elrendelte Szent István napjának, augusztus 20-
ának megünneplését.
Az 1800-as évek elején II.  József rendeletére a keresztesek férfirendje őrizte, majd a rend 
megszűnése  után,  1865-től  az  esztergomi  főegyházmegye  feladata  volt  a  Szent  Jobb 
biztonságos őrzése. Az 1900-as évek elején a budavári palota Zsigmond-kápolnájába került, 
ahol 1944-ig volt látható. A Szent Jobb történetének megbecsülésekben bővelkedő időszaka a 
két világháború közti évekre tehető. Ennek is kiemelkedő eseménye volt az 1938-as esztendő. 
Még  1937  októberében  a  Magyar  Katolikus  Püspöki  Kar  elfogadta  a  „kettős  szentév” 
programját,  amely  a  34.  eucharisztikus  világkongresszus  és  a  Szent  István  jubileumi  év 
előkészítésének tervét tartalmazza. Amikor meghirdették első apostoli  királyunk halála 900. 
évfordulójának  megünneplését  –  a  Szent  István  jubileumi  évet  –  elhatározták,  hogy  a 
kereszténység  ezen  kimagasló  ünnepén  méltóképpen  fognak  megemlékezni  Szent  István 
királyunkról, és ez alkalomból a Szent Jobbot körülhordozzák az országban.

A II.  világháború alatt  a Szent Jobbot a koronázási  ékszerekkel  együtt  elhurcolták,  és egy 
salzburgi  barlang  mélyén  rejtették  el.  Itt  talált  rá  az  amerikai  hadsereg,  s  megőrzésre  a 
salzburgi  érseknek  adták  át.  Az  Amerikai  Katonai  Misszió  három  tagja  hozta  vissza 
Magyarországra, az 1945. augusztus 20-i körmenetre.
Az  ünnepség  végén  a  Szent  Jobbot  visszavitték  az  Angolkisasszonyok  zárdájába,  és  ott 
őrizték 1950-ig, a rend feloszlatásáig.
Ezután a Szent István Bazilika plébániájának páncélszekrényében rejtették el, mert ezekben 
az  években  már  nem  volt  szabad  nyilvános  körmentben  tisztelni  Szent  István  jobbját.
Így  volt  ez  1987.  augusztus  20-ig,  amikor  a  Szent  István  Bazilikában  Dr.  Paskai  László 
bíboros, esztergomi érsek fölszentelte a Szent Jobb kápolnát, melynek létrejöttét néhai Lékai 
László  bíboros  kezdeményezte.  Itt  helyezték  el  nagy  királyunk  ereklyéjét,  mely  azóta  is 
látogatható. Szent István király halálának 950. évfordulóján, 1988-ban ismét sor kerülhetett a 
Szent Jobb országjárására. Az érseki és a püspöki székvárosokban, valamint Pannonhalmán 
tízezrek fogadták a Nemzeti Ereklyét megilletődve és áhítattal.
1989-től ismét évről évre elindul Szent István napján a könyörgő körmenet.
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KalendáriumKalendárium

Július hava

A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan „Ötödik” nevet viselte, mivel az egykori 
márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben nevezték el júliusnak Julius 
Caesarról, aki e hónap 12. napján született.

Júliusi népi mondóka:

Esős Illés rossz,
mert áldást nem hoz.

Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.

Anna asszony reggele,
már hűvös, ne játssz vele.

Mihelyt a pók széttépi hálóját,
Jön a felhő, s rögtön tartós esőt ád

Augusztus hava

Az  augusztus régi neve a rómaiaknál „Sextilis” volt, mert a hatodik (sextus) hónapja volt az 
esztendőnek.  Augustus  császárnak  Krisztus  előtt  7-ben  ennek  a  hónapnak  a  nevét 
megváltoztatta: miután életének legtöbb szerencsés eseménye ebben a hónapban játszódott 
le, ezért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot.

Augusztusi népi mondóka:

Ha Domonkos forró,
kemény tél várható.

Lőrinc-napja, ha szép,
sok a gyümölcs, és szép.

Bertalan szép idővel,
az ősz is nekünk kedvel.
Sűrű eső augusztusban,

Jó mustot ád a hordóban.

Szeptember hava
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A  szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt  („septem” = hét),  s ezt a nevét 
megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. E hónap (a hetedik hónap) 13-ik 
napja  különösen  szerencsétlen  hírű  volt  a  régi  Rómában,  ami  ellen  csak  úgy  lehetett 
védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon főként szeptember 
utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert akkor a 
vetés zöld marad és nem érik be.

Szeptemberi népi mondóka:

Amilyen az Egyed nap,
olyan az egész hónap.

Az időt a Kisasszonynapja,
négy hétre előre szabja.

Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér.

Kosztolányi Dezső:

A nyár

A nyár az én szerelmem, érte égek,
halálthozó csókjára szomjazom,
erdőket áldozok szilaj tüzének,
bár ajkam is hervadna el azon.

Görnyedve várom télen a szobámba,
a tűz körül álmodva csüggeteg,
lángóceánját képzeletbe látva,

mely semmivé hamvasztja a telet.

S ha lángszerelme sápadt őszbe vénül
s zöld pártadísze hullong a fejérül,

virrasztom árva, bús menyasszonyom.

Zokogva már hülő keblére fekszem
s elsírva ottan legnagyobb szerelmem,

sápadt, aszú haját megcsókolom...

Májusi eseményekMájusi események

A Stewardess-ek c. előadás Hernádszentandráson (május 3.)
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A Kassai Thália Színház művészei 2008. május 3-án 16 órától mutatták be Korognai Károly 
rendezésében a „Stewardess-ek” című vígjátékot a helyi Művelődési Házban.
A tartalomból: „Az 1959-ben íródott, tipikus francia bulvár darabban, Bernard a párizsi szépfiú 
egyszerre három légikisasszonynak udvarol. A vidékről érkező jóbarát Robert ámulva figyeli, 
amint barátja lakásán átutazik és hosszabb rövidebb ideig "állomásozik" Janet az amerikai, 
Judith  a  német  és  Jacquline  a  francia  stewardess.  Bernardot  azonban  az  időjárás  és  a 
menetrend  váratlan  változása  lehetetlen  helyzetbe  hozza,  mindhárom  légikisasszony 
egyszerre  toppan  be  "vőlegényéhez".  Hogy  össze  ne  találkozzanak,  arra  Robertnek  és  a 
találékony szobalánynak, Berthnek kell ügyelnie...”
A telt  házas előadást  mintegy 120 néző tekintette  meg.  A szervezőknek és  színészeknek 
sikerült  megállapodni  abban,  hogy  a  nagy  sikerre  való  tekintettel  a  jövőben  igyekeznek 
rendszeressé tenni ezen típusú előadásokat a településen.

          

Kihívás Napja 2008. (május 21.)

A 2007. esztendő után 2008-ban is Hernádszentandrás nyerte a Kihívás Napját az I. (700 fő 
alatti települések) kategóriában Magyarországon.
Május 21-én 0.00 órától 21.00 óráig folyamatosan változatos programok (fáklyás éjszakai túra, 
tojásgyűjtés,  palacsintasütő  verseny,  sorversenyek,  asztalitenisz  -,  tollaslabda  versenyek, 
kispályás  férfi  és  női  futball  mérkőzések,  "Trabant-toló"  verseny,  kalandtúra,  fafűrészelő 
verseny, táncverseny...) várták a lakosokat, melyen a fiatal és az idősebb generáció  egyaránt 
jó hangulatban, és nagy lelkesedéssel vett részt.
Fontosnak  érezzük  az  egészséges  szabadidős  tevékenységek  népszerűsítését  és 
megszerettetését a helyi emberekkel, melyeknek a közösség formálásában is nagy szerepe 
lehet.
Ezúton is köszönjük a segítségét  mindazoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításban 
közreműködtek, valamint szponzorként a rendezvény mögé álltak.

    
Aktuális:Aktuális:

• A Hernádszentandrásról készített képeslapok 100 Ft/db áron kaphatók a Körjegyzőség 
Kirendeltségén hétköznap ügyfélfogadási időben.
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• 2008.  július  14-18.  között   Keresztyén  Gyermektáborra  kerül  sor 

Hernádszentandráson. A szervezők változatos programokkal hétfőtől-péntekig 14 és 18 
óra között szeretettel várják az 5-14 éves korosztályhoz tartozó fiatalokat.

• 2008.  július  25-én  –  pénteken  –   önkormányzatunk  Strandlátogatást  szervez 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőbe. A buszok a Kirendeltség elől 7.45-kor indulnak.
Jelentkezni személyenként 1000 Ft befizetésével lehet legkésőbb 2008. július 18-
ig!!! A jelentkezési díj fejében biztosítjuk Önöknek az utazást és a belépőjegyet.

• 2008. augusztus 2-án – szombaton –   kerül sor a Falunapi rendezvényünkre, melynek 
keretében  délelőtt  9  órától  veszi  kezdetét  a  IV.  „Szentandrás  Kupa” kispályás 
labdarúgó  torna,  ahol  többek  között  az  Újságíró  Válogatottat  is  köszönthetjük 
Hernádszentandráson. Minden lakost nagy szeretettel várunk. A részletes programot a 
későbbiekben közöljük.

• Hernádszentandrás  Község  Önkormányzata  szeretettel  meghívja  Önt  és  Kedves 
Családját a 2008. augusztus 20-án délelőtt 10 órakor kezdődő Megemlékezésünkre és 
az azt követő Ünnepi Istentiszteletre, melyek központi részét képezik a jelenkori  
és az elszármazott Hernádszentandrásiak Találkozójának. Ez alkalommal kívánjuk 
felavatni az államalapításra, valamint a kereszténység felvételére utaló emlékművet – a 
Magyar  Történelmi  Ünnepek  Emlékdombja  kompozíció  részeként  –  a 
hernádszentandrási Emlékparkban.
Az eseményen  ünnepi  beszédet  mond Dr.  Kovács  János,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei  Önkormányzat  főjegyzője,  verset  mond  Koncz  Gábor,  Kossuth-díjas 
színművész,  közreműködik  a  Miskolci  Harsona  Kvartett.  Az  ünnepi  istentisztelet 
keretében fellép a Sárospataki Művelődés Háza Kamarakórusa Csehi Ferenc karnagy 
úr vezényletével. 

Receptgyűjtemény:Receptgyűjtemény:
Fehér kenyér (1 kg):
A kenyérsütés dédnagyanyáink idejében egy napos munka volt, a kemencében sütött kenyér 
viszont két hétig is elállt. Önök is megismerkedhetnek a klasszikus  fehér kenyér sütésének 
fortélyaival, amely azóta egyszerűbbé vált.

Hozzávalók: 60 dkg finomliszt, 3 dkg élesztő, 3 dl víz, 2 dkg só
Elkészítés: Az élesztőt belemorzsoljuk a langyos vízbe, majd hozzáadunk 1 evőkanál lisztet. 
15-20 percig meleg helyen letakarva tartjuk a kovászt, amíg felfut. Nagyobb edénybe kiöntjük a 
lisztet  és  hozzáadjuk  a  sót  majd  a  kovászt.  Összegyúrjuk  a  tésztát,  ha  összeállt  ököllel 
dagasztjuk, közben folyamatosan hozzáadjuk a langyos vizet (a tészta állaga akkor megfelelő, 
ha kezünkről  és az edénytől  elválik).  Langyos  lábosba vagy edénybe helyezzük a tésztát, 
tetejét  meghintjük liszttel  és konyharuhával  letakarjuk.  35-40 percig állni  hagyjuk  a tésztát, 
majd újból  átgyúrjuk.  Tetszés szerint  formázzuk a tésztát  (kerek,  ovális,  stb.)  sütőlemezre 
helyezzük és ismét állni hagyjuk 30 percig. A sütőt felmelegítjük 250°C fokra, a sütő aljára 
hőálló  tálba vizet  rakunk (ezzel  biztosítjuk a  gőzt).  Mielőtt  behelyezzük  a tésztát  a  sütőbe 
vízzel átkenjük és a tetejét tetszés szerint bevágjuk. 15 perc sütés után ismét átkenjünk vízzel 
a  kenyeret  és  kivesszük  a  sütőből  a  vizes  tálat.  Visszahelyezzük  a  kenyeret  a  sütőbe, 
amelynek a hőmérsékletét 230°C fokra csökkentjük.
Kenyerünk akkor készült el, ha a teteje szép pirosra sült.

KeresztrejtvényKeresztrejtvény
(Nyári rejtvényünkben dr. Réthy Zoltán egyik szép versének sorait fejthetik meg…)
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Vízszintes: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: K, R, L). 13. Halandzsa. 14. Pinnye szomszédja. 
15. Szaglószervem. 17. Végtelen kegy! 18. Éta keverve! 19. NUGL. 20. Nemzetközi 
segélykérő jel. 22. Kórházi osztály. 23. Gang szélei! 24. Folyó hó. 25. Fémdobozba zárt 
tartósított élelmiszer. 27. Eta betűi. 28. Ikva partjai! 29. A geodézia szakembere. 30. Szétszed. 
31. Osztrák város Klagenfurt közelében. 33. Cár betűi. 34. Jód, ittrium. 36. Félig nedves! 
37. CZA. 39. Oslo centruma! 40. Babahang. 42. Édesvízi hal. 45. Nemes nedű. 46. Ez a palota 
volt Diana hercegnő utolsó lakhelye. 48. Nemzetközi irodalmi szervezet. 49. Különös 
ismertetőjele. 50. Előidézője. 51. Ifjúsági Magazin. 52. Azonos betűk. 53. Schütz ... 
színművésznő. 54. Részben kívánok! 55. Hétfokú hangsor. 57. Idióma eleje! 59. Francium. 
60. Itatóedény tartalmazza! 63. Nem késik.

Függőleges: 1. Álöltözet. 2. Zenében: lassan, szélesen. 3. Rombolás része! 4. Felső-
Svábország legnagyobb városa. 5. Kettőzve: Zola regénye. 6. Fluor, nitrogén. 7. Kenyai autójel 
8. A-val kezdve: a matematika egyenletek megoldásával foglalkozó része. 9. Visszavegye!
10. Üres tál! 11. Szlovák. 12. Kedves vad fejdísze. 13. Mátyás király történetírója 16. Rege. 
20. Sóoldatban van! 21. A legnagyobb magyar. 25. Égtáj. 26. Etiópiai autójel. 27. Lakoma. 
29. Borókapálinka. 32. Úszóbajnokunk (Attila). 35. Vízesés Észak-Amerikában. 37. Puha testű 
állatka. 38. Öreg. 41. Határtalanul fázni! 42. Káposztaféle. 43. Ez a patak lett II. Lajos veszte. 
44. Angol iskolaváros. 45. Az idézet második, befejező sora (zárt betűk: S, H). 46. Érdeklődik. 
47. Értelmesek. 49. Péksütemény. 54. Kísértet. 56. Félig dakota! 58. Végtelenül idéz! 59. Tart. 
61. Kettőzve: dunántúli város. 62. Sértetlen. 63. Polietilén. 64. Személyes névmás. 
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