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Művelődés Háza
Ünnepi beszédek:
Lukácsi György Jászkisér város polgármestere
Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője
Fekete Péter az EMMI kultúráért felelős államtitkára
Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak műsora
Ádám Kálmán történelmi előadása
Pendzsom Néptánc Együttes műsora
Egyházi áldás
Kivonulás a Kossuth-szoborhoz Molnár László tárogatóművész kíséretében

Kossuth-szobor
Babusa János Mindszenty-díjas szobrászművész beszéde
Millisits Máté Podmaniczky-díjas művészettörténész méltató beszéde
Molnár László Jászai Mari-díjas színművész szavalata
A Kossuth-szobor leleplezése Nemes József jászkapitány által
Somodi Lajos református lelkész áldást kér a szobrot állító közösségre
Koszorúzás

Művelődés Háza
00

18 óra: B.Varga Zsóﬁa végzős festőművész kiállításának megnyitója
Sas Dániel zongoraművész koncertje
Koszorúzási szándékát kérjük jelezze a 06-30/967-5208-as telefonszámon Balogh György igazgatónál
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Pályázati felhívás a 2022. évi
Jászsági Civil Vándordíjra
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított.
E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a
nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább
öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tag-szervezete,
s folyamatosan működik.
Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a
vándordíj.

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
ezúton közzéteszi a
Jászsági Civil Vándordíj

A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.hu
/telehaz

tizenkettedik alkalommal történő kiírását.
A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszokle-vélből
áll.
A díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 31.

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését az
újságban megjelenő
hirdetők támogatják.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az
elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

A lap ára 200 Ft

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.

A Kisér nyomdai munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!
A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 2022. I. félév
Hulladék típusa Január

Február

Zöld zsákos

07. és
szünetel
21.

Sárga zsákos

14. és
28.

04. és
18.

Március

Április

Május

Június

07.

08.

06.

03.

11. és
25.

15. és
29.

13. és
27.

10. és
24.

LOMTALANÍTÁS
2022. április 23. (szombat)
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ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL

A Jászkiséri 3356-os számú bélyeggyűjtőkör megtartotta
évzáró rendezvényét 2022. február 8-án 10 órakor, ahol
számot adtunk a 2021-es esztendőben tett cselekedeteinkről.
Összegeztük az elvégzett munkát. Örömünkre szolgál,
hogy valamennyi tagtársunk jelen volt. /5 fő/ Az is tény,
hogy a kör átlagéletkora 75 év. 2020-as 2021-es
esztendőben, sajnos a tervezett ünnepségek, rendezvények
elmaradtak a pandémia kiszámíthatatlansága miatt. Amit
szomorúan vettünk tudomásul. Elmaradt a Veterán Gép és
Gépész találkozó, a Mezőgazdasági és Géptörténeti
Magángyűjtemény rendezvényeinek támogatása
személyes bélyeg formájában. Az elmúlt évben egy darab
személyes bélyeget készíttettünk. Melyet bemutatunk a
KISÉR újság olvasóinak.
A Magyar Posta által kiadott valamennyi bélyeget
beleértve az exkluzív darabokat is mind megvásároltuk.
Eltettük gyűjteményünk gyarapítása, szebbé tétele
érdekében,megőrizve a jelen és az utókor számára.
Megjegyzem a bélyeggyűjtés lassan kezdi elveszteni
évtizedekkel ezelőtt kialakított kultúráját. A technika

elnyomja szerepét, gondolok az email, SMS, elektronikus
hírközlés, gépi bélyegzés stb. 2022-es esztendőre
beterveztük a következő eseményeket, amelyeket
szeretnénk megvalósítani. Eljutni a Budapesti HUNFILA
és a Salgótarjáni bélyeggyűjtőkör kiállítására. Amelyet a
város 100 éves évfordulója alkalmából rendeznek.
Valamint KÜRY KLÁRA Jászkiséri születésű
operettprimadonna Farkasréti temetőben levő sírjához és
rendbe tenni. /ezt a Honismereti szakkörrel karöltve /
Itt jegyzem meg 8-10 évi kutató munka és gyűjtögetés után
megjelent Kóródi Anikó Zsuzsanna opera énekes által
szerkesztett: KÜRY KLÁRA azt üzente című könyv, 2021
karácsonyára. /kemény fedeles, 250 lapos, A/4-es méretű,
sok képes anyaggal./
Beszámoló és az újdonság igény leadása után baráti
beszélgetés következett a gyűjtésről amiben nem csak
bélyeggyűjtés volt. Szóba került, hogy a felújított
inkubátor ház, ami valamikor az elmúlt század elején
épült, Kossuth Lajos szálloda nevet viselte. Jó lenne postai
bérmentesítésre alkalmas személyes bélyeggel megemlékezni.
Ezután ebéd előtt elfogyasztottunk egy kis aperitifet, házi
disznótorost és pogácsát. Majd egy kis folyadék
fogyasztása is megtörtént.
Zárásként megegyeztünk abban, hogy ha a lehetőségek
megengedik jövőre ugyanitt ugyanígy találkozunk. Úgy
érzem kis közösségünk jól összekovácsolódott és
remélem így is marad.
Mert minden jól működő kis közössé az emberiség jövőjét
szolgálja.
Nemes György
szakkörvezető

Gubicz András emeritus jászkapitány
halálának egy éves évfordulója alkalmából rendezett emléktábla avatásról.
Gubicz András a jászság szülötte /1937--2020/ 2000-ben a JÁSZKISÉR
által rendezett ötödik jász világtalálkozó alkalmából lett megválasztva
jászkapitánynak egy esztendőre, majd 2002-ben Jászjákóhalma is őt
választotta kapitánynak, szintén egy évre. Mind két helyen beosztásának
megfelelően végezte munkáját. Későbbiekben mint emeritus
jászkapitány tevékenykedett.
Hagyományőrzés volt a szív ügye, 20 éven keresztül ezen fáradozott.
Nagyon sok hagyományőrző rendezvény sikeres megálmodója és
támogatója volt. Emberségét és jász szeretetét őseitől örökölte. A jászsági
hagyomány őrzés egyik apostola volt.
A helyi bélyeggyűjtőkör e bélyeggel kíván emléket állítani munkájának a
jelen és az utókor számára.
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Jászkisér 2021. évi demográfiai statisztikája
Jászkisér 2021. Évi Demográfiai Statisztika
Születések
Hó
Fiú
Leány
Összesen
1.
2.
3.

1
3

4.
5.

2

6.
7.
8.

Házasság
Hó
1.

Fiú

3
3

4
6

2.
3.

2
3

2

2
2

4.
5.

4
2

2
3
1

2
1
4

4
4
5

6.
7.
8.

4
5
4

9.
10.

2
2

1
3

3
5

9.
10.

2
5

11.
12.

1
1

1
2

11.
12.

1

1
17

21

38

össz.

32

össz

Katolikus

10

Remormátu
Összes

4
14

4
16
F

Férfi

Katolikus
Református
Polgári

4
3
25

N
K
R

Nő
Katolikus
Református

Összes

32

P
E

Polgári
Elszármazott

Esküvő

Halálozás= Havibontásban - Neme - Vallása szerint - Elszármazott
Férfi
Nő
Hó
1.

Ö
7

F
2

K
1

P
1

2.
3.
4.

5
2
11

2
2
7

2
1
3

5.
6.

8
5

3
2

3

7.
8.

5
6

3
2

1
1

9.
10.
11.

2
4
15

1
4
8

1
3
3

2

12.
Ö

13
83

6
42

3
22

1
4

R
1

P

K
2

P
1

R P
3 1

3

2

1

1

4

3

1

1

2

5
3

2
1

3
2

2
1

2
4

1
3

2

1
1

1

1

1

2

2

1

1

1
5

1

2
1

7

4

3
20

1
5

2
9

7
41

4
23

3
18

Halálozás =Életkor-Neme-Vallása szerint-Elszármazott
Férfi
Ö

F

K

41-50
51-60

1
7

1
4

1
2

61-70
71-80
81-90

18
25
25

9
14
10

7
4
4

91-100
Összes

7
83

4
42

4
22

P

K
3

P
2

R
4

P
1

Ö
7

1

1
1
5

1

1

4
1
6

2

5
2
11

2

2

5
1

3
4

2

8
5

2

1

1
2

2
4

3
2

1
1

5
6

1
3

1

1
2

1
8

2

2
4
15

1
2
2

3
12

6
38

1
11

13
83

4
23

1

3
2
8

8
30

Vallás szerint

Nő
5

1
4

P
1

Keresztelő
Leány Összesen
12
22

P
2
2

1

1

2
3
7

6

2
14

7
45

1

2

Nő

P
3
2
3

Vallás szerint

R

P

P

N

K

P

R

P

P

K

P

R

P

Ö

P

2

1

1

3

1

1

2

2

3

1
3

1

4

3

1
7

4

3
1

2
10
10

1
3

4
4

9
11
15

6
7
9

1
1
1

3
4
6

1
1
2

2
5
3

13
11
13

4
5
1

5
14
12

2
4
2

18
25
25

6
9
3

4

20

5

9

3
41

2
25

1
8

1
16

6

1
14

6
47

1
12

1
36

11

7
83

1
23

0-30
31-40

Születések száma
Ö=
F=
L=
Házasság
Keresztelés
K=
R=
Esküvő
K=
R=
P=
Adatok: Születések
Házasságok
Halálozás

2020.
47
26
21
26
25
12
1
3
25

2021.
38
17
21
32
22
8
4
3
25

Halálozás
9 -cel kevesebb
9 -cel kevesebb
u.a.
8 -cal több
3 -mal kevesebb
4 -gyel kevesebb
3-mal több
u.a.
u.a.

Védőnők
Anyakönyvvezető
Temetkezés

F=
N=
P=

81
42
39
24

Legfiatalabb
F=K 46 év
R 51 év
N=K 59 év
R 56 év

Megjelent:
Rovatvezető:

83
42
41
23

2 -vel több
u.a.
2 -vel több
1 -gyel kevesebb

Legidősebb
F=K 93 év
R 90 év
N=K97 év
R 88 év

Kisér Újságban 2022.
Gál Andrásné
ny. pedagógus
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Suli Hírek
Alsó tagozatos szavalóverseny
Két év kényszerű kihagyás után, végre lehetőségünk nyílt újra meg rendezni alsó tagozatos iskolai
szavalóversenyünket. Minden évben a Magyar Kultúra Napjához igazítjuk a rendezvényt, ezzel is
megemlékezve az irodalom, a költészet fontosságáról.
Csodálatos érzés volt látni a sok szép, ünneplőbe öltözött kisgyerek izgalomtól kipirult arcát, hallgatni a sok
ügyes szavalatot. Nagyon igényes, jól felkészített produkciókkal érkeztek a nebulók, időnként igazi színházi
élményekben volt részünk. Köszönjük a nevelőknek, szülőknek, szervezőknek, bármilyen formában
segítőknek a közreműködésüket! A zsűrinek főhetett a feje az értékelésnél, kik is legyenek a legjobbak
legjobbjai. Kovácsné Pásztor Eszter, Ingesné Járvás Irén, és Földi Ferenc igazgató úr vállalták ezt a felemelő, de
nem mindig egyszerű feladatot. Nagyon szépen köszönjük nekik!
Bízunk benne, hogy egyre több kisgyerekkel sikerül megszerettetni a verseket, és ők is olyan szeretettel,
lelkesedéssel adják majd tovább ezt az érzést ha felnőnek, mint amilyen szeretettel készítették föl őket a
szülők, nevelők, a hozzátartozók. Köszönöm minden jelenlévő nevében az élményt, és remélem jövőre újra
találkozunk!
Berenténé Fazekas Angéla

Helyezettek névsora évfolyamonként:
1.Ládi Károly
1.a
2.Káldi Rebeka
1.a
3.Szántó Bence
1.b
Különdíj: Kállai Péter
1.c
1. Duka László
2. Demeter Jáno
3. Menkó Nikolasz
Különdíj: Földvári Kristóf

3.b
3.a
3.b
3.a

Színházban jártunk
2022. január 19-én a Lázár Ervin Program keretében a 3.
és az 5. évfolyamosak közül 77 gyerek kapott
lehetőséget arra, hogy a szolnoki Aba Novák Agóra
Központban a Lúdas Matyi című előadást megnézze.
A gyerekek izgatottan várták az utazás napját. A buszok
időben érkeztek, az úton semmi probléma nem történt.
Az előadás 1 órakor kezdődött. Lúdas Matyi történetét a
gyerekek közül már sokan ismerték. Nagy Orbán
rendező újfajta szemszögből közelítette meg a
cselekményt, Döbrögi úrra helyezte a hangsúlyt. A Patkós
Irma Művészeti Iskola növendékei táncukkal és
énekükkel varázsolták elénk a döbrögi vásárt, a szereplők
lelkiállapotát, valamint a történéseket, levonásokat is jól
elválasztották temperamentumos, virtuóz mozgásukkal.
A siheder legény és az uraság ellentéte végigvonult a
művön. A szöveg érthető és helyenként humorral teli volt.

1. Nagy Brigitta
2. Stoszek Csaba
3. Mészáros Sára
Különdíj: Rácz Loretta

2.b
2.a
2.c
2.b

1. Földi Elizabet
2. T. Volosinovszki Soma
3. Pataki Szidónia
Különdíj: Sipos Réka

4.a
4.c
4.a
4.b

A színészek közvetlen kapcsolatot tartottak a közönséggel, kiszóltak a gyerekekhez, egyes események a
nézőtéren zajlottak, így a gyerekek úgy érezhették, hogy
ők is részesei a cselekménynek.
A Csete Balázs Általános Iskola tanulói kulturáltan
viselkedtek, élvezték a színészek játékát.
Köszönjük a LEP nyújtotta lehetőséget, hiszen ez által
olyan gyerekek is eljutottak a színházba, akik még eddig
soha nem jártak itt. Fazekas Mihály műve mindig
aktuális, és hirdeti a szegény győzelmét a gazdag felett.
Reméljük, hogy a most megtekintett darab gazdagította
gyermekeink lelkét, és 6. osztályban visszaemlékeznek
majd a látottakra.
Budainé Balogh Gabriella
magyar szakos pedagógus

2022. február
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Adójának 1%-át a következő helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
EN-DOG Állatmentő és Környezetvédelmi Egyesület
19866138-1-16
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

18841376-1-16

Jászok Egyesülete

19666024-1-41

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

1%

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér 18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Városvédő Polgárőr Egyesület

18728141-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!

Orvosi ügyelet
Tisztelt Lakosok!
2020. július 01. napjától Jászapátin és a
vonzáskörzetébe tartozó településeken (Jászkisér,
Jásztelek, Jászivány és Jászszentandrás) az orvosi
ügyeletet az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
látja el.

A Központi ügyeleti rendelő helye
5100 Jászberény, Thököly u.13.
Ügyelet telefonszáma: 06-70-3703-104
A központi háziorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és
ünnepnapokon: 8 órától másnap 8 óráig.
A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig
tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében.
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és
ünnepnapokon: 8 órától másnap 18 óráig.
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyelet időtartama:
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyeleti rendelő
helye:

5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 10.
Munkanapokon: 16 órától 18 óráig
Jászkisér Város Önkormányzata

Megemlékezés
Gőz István
halálának 18. évfordulójára
„Eleget tudok már a gyászról,
hogy felfogjam,
sosem szűnik meg a hiányérzet,
csak megtanulsz élni a tátongó űrrel,
amit maguk után hagynak,
akik elmennek.”
Gyászoló rokonság

Megemlékezés
Rácz András
halálának 20. évfordulójára
„Úgy mentél el, mint a madár,
elköszönni már nem tudtál.
Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető lányaid Tünde és Ibolya
vejeid és unokáid Petike Ádám és Tamás

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak a közmunkás
nőknek akik a Jászkiséri Temető takarítási
munkájában rész vettek. Köszönöm, hogy az
egész temetőben rendbe tették a sírok környékét.
B.B.
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Házasságkötés
Nem történt Január hónapban!
MEGEMLÉKEZÉS
SZELLŐ MIHÁLYNÉ
(született: Balázs Julianna)
halálának 5. évfordulójára
Balogh Lilien
január 4-én

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S, bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!

Hajagos Olivia
január 25-én
Berdó Kiara
január 29-én

Szeretettel gondolunk rád édesanyám.
Lányod: Erika és férje
Unokáid: Anita és Karcsika

Megemlékezés
özv. Szüle Jánosné
(szül. Földvári Eszter)
halálának 30. évfordulójára.
„ Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Szívünkbe itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejár.”
Szerető lánya, unokái, dédiei

Megemlékezés
Járvás Sándor
halálának 8. évfordulójára
„A múltba visszanézve, valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.
De ő nekünk soha nem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”
Szerető családod

Megemlékezés
Ujszászi János
halálának 14. évfordulójára
Bander Mihály
51 éves korában 2021. december 22-én

„Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból megmaradt.
Fájdalom és űr,
a szív nem felejt, csak tűr és remél,
Hátha a múlt csodája
egyszer visszatér!”

Szüle Mihályné (Ládi Erzsébet)
87 éves korában január 4-én
Szerető családja

Megemlékezés
BALÁZS SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent amiért küzdöttél.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél.
Bármilyen szép is nélküled mit sem ér!
Szerető feleséged: Rózsika
Lányod: Gabi
Unokáid: Gabriella és férje, Adrienn és férje

Csekő Jánosné ( Bódi Mária)
91 éves korában január 5-én
Keresztesi István
68 éves korában január 5-én
Boros Anikó
42 éves korában január 20-án
Balog Lajosné (Tóth Rozália)
84 éves korában január 23-án
Turi Zsolt
40 éves korában január 28-án

2022. február
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Poénvadászat

Viccturmix
- A következő hirdetést szeretném
feladni: "Kétéves sziámi macskám
elveszett. A megtalálónak 150.000
forint jutalmat fizetek."
- De, uram, nem túlzás ez?
- Nézze, ez a macska volt a feleségem
kedvence! Ráadásul az erdő mélyén
ástam el, senki nem fogja megtalálni!
- Gratulálok, százados úr! - mondja az
orvos.
- Mihez?
- Kitűnő állapotban van a szíve!
- Ugye?!
- Látszik, hogy ritkán használja!
Egy jótékonysági akció végén,
amikor kinyitják a perselyeket, az
egyikben a nagyobb címletek mellett
három darab egypennyst is találnak.
- Na, ezeket biztosan egy skót dobta
be - jegyzi meg valaki.
- Egy? Három!
- Mondd csak fiacskám, ebben a
mondatban: "A pásztor a mezőn
legelteti a nyájat" melyik a helyhatározó?
- A pásztor.
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a
helyhatározó?
- Azért, mert a pásztor határozza meg
a helyet, hogy hol legeljen a nyáj!
A szórakozott tanárnő köszön a
villamoson az egyik utasnak, de
rájön, hogy nem is ismeri, ezért
pirulva mentegetőzni kezd:
- Jaj, bocsásson meg, azt hittem, az
egyik gyerekem apja!
Meghívják a rendőrt hajtóvadászatra.
Elengedik a kutyákat, a rendőr lő, egy
hajtót megsebez. Elviszik a sebesültet, folyik tovább a vadászat, a
rendőr megint lő, megint egy
sebesült. Ez így megy néhányszor
amikor a házigaza megunja a dolgot
és rászól rendőrre:
- Ennyire nem tud bánni a puskával?
Már az ötödik hajtót lövi meg!
- Hát nem hajtóvadászatra jöttünk?
Egy hölgy panaszkodik a rendőrségen:
- A férjem 3 napja lement a boltba
krumplit venni a krumplis tésztához,
és azóta nem tért haza. Kapitány úr,
adjon nekem valami tanácsot.
Mire a rendőr:
- Asszonyom, próbáljon meg valami
mást főzni.
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Töltött zsemlék fűszeres raguval
Hozzávalók:
2 ek olaj
1.5 fejvöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
2 dkg gyömbér
2 ek currypor
60 dkg marhalapocka
1 doboz darabolt-paradicsom konzerv
2 dl húsleves alaplé
25 dkg natúr joghurt
2 db paradicsom
0.5 db kígyóuborka
15 dkg sajt
4 db zsömle
frissen őrölt bors
só

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Elkészítés:
Az olajat felforrósítjuk, és megpároljuk rajta az 1 fej
finomra vágott vörös- és a zúzott fokhagymát, a lereszelt
gyömbért és a curryport. Hozzáadjuk a megtisztított,
falatnyi darabokra vágott húst, és kevergetve fehéredésig
pirítjuk.
Hozzáadjuk a darabolt paradicsomot, majd felöntjük az
alaplével. 60 percig főzzük, vagy addig, amíg a hús meg
nem puhul. 25 dkg joghurttal gazdagítjuk. Sózzuk és
borsozzuk, majd további 2 percig főzzük.
Összeforgatjuk a felaprított paradicsomot, uborkát és a fél
fej hagymát. A zsemlékről egy kis kalapot levágunk, a
belsejüket egy kiskanállal kiszedjük. A fűszeres raguval
megtöltjük. Forrón, a zöldségekkel és sajttal megszórva
kínáljuk.

Káposztás pontyleves
Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 kg pontyfilé
só
50 dkg savanyú káposzta
1 fej vöröshagyma
1 db babérlevél
ételízesítő
csilipaprika
0.5 db citrom
2 dl tejföl
1 mk majoránna

Elkészítés:
A káposztás pontyleves elkészítéséhez a halfilét ujjnyi
vastagra szeljük, és besózzuk.
A káposztát kifacsarjuk, ha túl savanyú, átmossuk, és
ollóval rövidre vágjuk, így könnyebb fogyasztani és
gusztusosabb.

Fazékba rakjuk a felkockázott vöröshagymával együtt,
rátesszük a babérleveleket, felöntjük kb. 1,5 l vízzel, és
fedő alatt puhára főzzük. Ha kell, a vizet pótoljuk, és ízlés
szerint teszünk bele sót és ételízesítőt.
Ha a káposzta megfőtt, rárakjuk a besózott halat, és pár
perc alatt puhára pároljuk. Végül erős paprikával, kifacsart
citromlével, tejföllel és majoránnával ízesítjük. Egyet
forralunk rajta, és tálaljuk.

Esterházy csirkeragu
Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 kg csirkemell filé
2 ek mustár
őrölt bors
3 db babérlevél
1 dl száraz fehérbor
0.5 dl olaj
20 dkg sárgarépa
20 dkg fehérrépa
1 db vöröshagyma
só
3 dl tejföl
1 ek liszt
1 ek mustár
1 csip cukor
citromlé

Elkészítés:
Előző este a húst ujjnyi csíkokra vágjuk, összeforgatjuk a
mustárral, borssal, a babérral, az olajjal, valamint a borral.
Zárható dobozban egy éjszakán át a hűtőben pácoljuk.
Másnap egy öblösebb teflon serpenyőben felforrósítjuk az
olajat. Hozzáadjuk a kockára vágott sárgarépát, fehérrépát,
a vöröshagymát, sózzuk és borsozzuk, majd együtt
dinszteljük pár percig.
Beledobjuk a pácolt húst, majd kevés vízzel felöntve,
lefedve, takarék lángon puhára pároljuk kb. 10 perc alatt.
A tejfölből és a lisztből pici vízzel (attól függ, mennyi
mártást szeretnénk) habarást készítünk, az ételt
behabarjuk. Mustárral, cukorral és ízlés szerint citromlével
kellemesen pikánsra ízesítjük.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Babaváró tearendszer
Mindenki tudja, milyen rohamosan csökken országunk
népességszaporulata. Sok fiatal pár szeretne babát, de ez
valamilyen oknál fogva nem valósul meg. A népi
tapasztalat alapján segíteni szeretnénk nekik a
következőkben leírt rendszerrel:
1. BELSŐ TISZTÍTÁS
A babát akaró nő és férfi 6 héten keresztül végezzen egy
belső tisztítást csalánlevél- és diólevél teával a következő
módon:
Első nap reggel éhgyomorra mindketten igyanak meg egy
csésze csalánlevélből készült teát az étkezés előtt 20
perccel.
Második nap ugyanígy reggel mindketten diólevélből
készült teát igyanak.
A teák elkészítési módja: egy csapott evőkanál dió vagy
csalánlevelet tegyenek egy 2,5 dl-es porceláncsészébe,
öntsék le forrásból levett vízzel. Takarják le, 20 perc után
szűrjék le. A kétféle teát mindennap váltogatva 6 hétig
fogyasszák.
2.MÉHERŐSÍTÉS
Ha az anyaméh nem elég erős, nehezen vagy egyáltalán
nem tapad meg a megtermékenyített pete.
Ennek a kivédésére a méhfalat meg kell erősíteni
fagyöngytinktúrával a következő módon: egy hónapig
minden reggel és este egy-egy mokkáskanál fagyöngytinktúrát igyon meg a nő étkezés előtt 20 perccel.
Ha fagyöngytinktúrát nem kapnak a gyógyszertárban vagy
a gyógynövényboltokban, keressenek bennünket
Bükkszentkereszten, telefonon (benne vagyunk a
telefontudakozóban is.)
3. BABAVÁRÓ TEAKEVERÉK ÉS IRRIGÁLÁS
( HÜVELYÖBLÍTÉS)
Amennyiben az első két teaivás ill. Tinktúrahasználat után
sem fogant meg a baba, további teakeverékek fogyasztása
és irrigálásra (hüvelyöblítésre) is szükség van. Többféle
gyógynövény keverékből készítettünk egy-egy teát.
A női babaváró teát 6 héten keresztül minden reggel
éhgyomorra kell meginni az első résznél leírt módon. A
nőknek ezenkívül minden második napon reggel este
irrigálni is kell. Ekkor reggel egy liter teát kell készíteni
úgy, hogy egy liter forrásból levett vízzel leöntenek egy
púpozott evőkanál irrigáló teakeveréket. 20 percig lefedve
állni hagyják, majd leszűrik. Az egy literből 2 dl teát a nő
megiszik, 4dl-rel irrigál méghozzá úgy, hogy befekszik a
kádba, a lábait felteszi a kád szélére, és az irrigátorral
beönti a teát. A teát minél tovább tartsa a méh szájnál,
legalább 5 percig. Irrigátort minden patikában lehet kapni.
A literből megmaradt 4 dl teát hűtőben letakarva tárolja
estig. Este lefekvés előtt langyosítsa meg, és ugyanúgy
irrigáljon vele, mint reggel.
A férfiaknak is van babaváró teakeverék, ezt ugyanúgy 6
hétig kell inni, mint a nőknek, azaz reggel éhgyomorra egy
csészével. Népi tapasztalat, hogy ha a ciklus második fele a
hold növekvő állásával egybeesik, a nők termékenyebbek.
Szintén népi tapasztalat, hogy tengerszinten vagy 2000
méter magasban könnyebben fogannak a babák.

Még annyit szeretnék elmondani, hogy a könyv
megírásáig 13 baba született ezzel a módszerrel.
Isten éltesse őket!
N.G. és felesége, Noémi 5 évig várták hiába a
gyermekáldást. Meglátogattak, mivel hallottak a babaváró
rendszeremről. 6 hétig itták mindketten a teákat, amiket
ajánlottam nekik, és a hatodik hét végén megfogant a baba.
Az édesanya jól van, év végére várják az új jövevényt.
Addig is málnalevélteát iszik, hogy erősítse a méhfalat.
K.-né szintén részt vett a babaprogramban. Mikor
telefonon hívtam, hogy hozzájárulását kérjem az esetének
a könyvben való leírásához, épp a kislányt fürdette, akit a
gyógyteakúrának köszönhet. 4 év próbálkozás, 2 sikertelen
in vitro kísérlet után úgy gondolták, kipróbálják a
módszeremet. A következő lombikprogramra már úgy
vállalkoztak, hogy előtte végigcsinálták a kúrát, és míg a
hormonkezelésekkel nem sikerült a beültetés, a teák
hatására megfogant a gyermekük. 2006-ban született meg
a kislánya.
Végezetül mindenkinek kívánom, hogy a Jóisten
segítségével legyen eredményes ez a rendszer. Szülessenek
meg a várva várt babák minél többen.
A bükki füvesember Szabó Gyuri bácsi „Javasasszony
unokája” című könyvéből vettem a fenti sorokat.
Keressenek rá a neten, ha a téma gyakorlati megvalósítása
iránt érdeklődnek.
Közreadta:
Fazekas Lajos
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.

Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az

800

önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, tanuló, stb...

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
Ajándék kiskutya
Ajándékba kaptam egy kiskutyát,
Boldog voltam nagyon,
Nem kellett fizetnem érte,
Pedig értéke egy vagyon.

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

451-936
451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK

Mindent elterveztem, majd szép lesz vele az élet,
De van az úgy, az ember igen nagyot téved.
Nincs a házunkban azóta nyugalom,
Mert ilyen rosszcsont még nem született,
Sem keleten, sem nyugaton.
Kihúzgálta virágaim tavasszal a kertben,
Legyintettem csak rá, miért is ültettem?
Az ajtóm előtti szőnyeget darabokra szedte,
Fel sem tudnám sorolni, mennyi a gaztette.
Macskáimmal szemben készen áll a harcra,
Hol egyiket, hol másikat a fára fel is hajtja.
Beképzeli magának, ő a ház ura,
Ez egy kiskutyától talán nem is fura.
Felügyelőnek hívjuk, szétnéz, figyel minden
neszre,
Majd leül a helyére, ha látja minden rendbe.
Szép szemeivel, oly ártatlanul, igézően tud nézni,
Legboldogabb a világon, ha a simogatást érzi.
Jászkisér, 2022. január 27.
Nagypál Sándorné

MENTŐ
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDŐRSÉG
107
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda: 57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tűzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentőállomás:
57/451-752
Polgárőr ügyelet:
06-30/782-09-66
Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
57/451-936
Dr. Mike Miklós
57/451-937
Dr. Kolláth Bálint
57/450-893
ORVOSI ÜGYELET
(5100 Jászberény, Thököly u.13.):
06-70/3703-104
JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csőtörés:
06-70/450-86-70
Elmü:
06-80/38-39-40
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható 06-80/42-43-44
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120
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Torta verseny Szolnokon
2022. Január 31-én Szolnokon „Keressük Jász-NagykunSzolnok megye tortáját!” című versenyt rendezték meg.
Nagyon sokan vettek részt ezen a versenyen. Szebbnélszebb tortákat sorakoztattak fel a résztvevők. A versenyen
két jászkiséri lakos is indult.
Borbély Béláné „Grillázstortával.” Szeremi Anikó pedig
egy „Jászhímzéssel” díszített gesztenyetortával nevezett
be.
Borbély Bálánét a „Szolnok megye tortái verseny”
különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Szeremi Anikó pedig emléklapot kapott a finom
gesztenyetortájára.
Nagy élmény volt mind kettőjük számára a részvétel ezen a
színvonalas versenyen.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.
Mindkét résztvevőnek GRATULÁLUNK és további sok
sikert kívánunk nekik.

Csirke Zoltán

Nőnapi mondatom
Férfikésztetés
Mennyire személyes ez a nőnapi este,
mely másnak virágünnep mélyillattal telten,
de nekem gondolatsor és szívvágyténfergés,
ám mankóm a jóremény s a férfikésztetés;
hogy térkép-távolságunk csökkenjen nullára
és érjen közös célba kettősünk futása,
mely másnak virágünnep mélyillattal telten,
majd legyen az nekünk is - nem csak elméletben.

