
Anyatejes Világnapi megemlékezés Jászágón

Már hagyománnyá vált, hogy  Anyatejes Világnapi megemlékezésre hívjuk a Védőnői Tanácsadóba 
a várandós – és szoptatós , csecsemőjüket és kisgyermeküket  nevelő édesanyákat.

Ebben az évben október 6.-án tartottuk meg összejövetelünket,  ahová az anyukákat és 
gyermekeiket vártuk. A meghívottak csaknem teljes létszámban megjelentek.

Ezen a hétfő délután összegyűltek a település legifjabb lakói  édesanyjuk kíséretében, de volt aki 
elhozta nagyobb gyermekét is.
Az anyukák közül többen már nem először jöttek el,  hiszen  nem az első gyermeküket szoptatják, 
de itt voltak a várandósok is , akik  még csak mástól hallottak a szoptatás fontosságáról.

A megemlékezés célja: az anyatejes táplálás előnyeinek és fontosságának hangsúlyozása,  a 
szoptatásra való felkészítés és a  gyermekek legalább 6 hónapos korig történő kizárólag anyatejes 
táplálásának segítése.

Nemcsak a szakemberek tudják , hogy az anyatej tartalmaz minden olyan anyagot,  amire az 
újszülötteknek , majd a csecsemőknek szükségük van a megfelelő fejlődéshez.
Az anyatej összetétele a legoptimálisabb a csecsemők  számára,  koruknak megfelelően változik.
Immunanyag tartalma megvédi a gyermekeket  a betegségektől. Jól hasznosul,  jól emészthető.
A szoptatással  egyszerre biztosítja az édesanya kisbabája számára  az optimális táplálékot  és a 
szeretetet. Különleges kötődést  teremt az édesanya és gyermeke között,  amit más nem adhat.
Hangsúlyoztuk, hogy a szoptatás és az anyatejes táplálás  nem csak a csecsemő  számára  jelent 
előnyöket , hanem az édesanya  számára is.
Szó esett néhány tévhitről is,  amit esetleg másoktól hallottak az anyukák.
Ezek eloszlatása azért lényeges ,  hogy magabiztosabbá váljanak az  édesanyák.

Az általam megtartott  rövid beszámoló után közvetlen  beszélgetéssé  vált a délután további része, 
ahol úgy gondolom mindenki jól érezte magát.

Jó volt  együtt látni az  anyukákat és gyermekeiket , akik közül többen önfeledten játszottak, 
esetleg csak szemlélődtek , vagy tapasztalatokat gyűjtve fedezték  fel  a  terem adta lehetőségeket, 
ki mászva , ki tipegve , ki pedig határozott léptekkel.

A rendezvény sikerességét jelzi , hogy  igény merült fel az édesanyák részéről a hasonló, gyakoribb 
összejövetelek iránt. Ezért tervezzük a közeljövőben  a Baba-mama klub megszervezését Jászágón, 
ahol szintén lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre ,  az együttlétre , ami a mai rohanó életünkben 
értéket jelent.

Csikósné Kovács Margit
védőnő



Ifjúsági Vándorkupa Jászágón

Idén Jászágón október 3-án került megrendezésre a községi önkormányzat által alapított ifjúsági 
vándorkupa  őszi  fordulója,  az  általános  iskola  felső  tagozatos  tanulói  számára.  Az  idei  kupán 
Jászdózsa,  Jászfényszaru,  Pusztamonostor  és  a  hazai  csapat  mérte  össze tudását.  A rendezvényt 
Mozsár Lászlóné polgármester asszony nyitotta meg és kívánt mindenkinek sportszerű játékot. A 
délben útjára  induló  rangadó végül  a  hazai  csapat  számára a  negyedik helyet  hozta.  Harmadik 
helyen Pusztamonostor, második helyen Jászdózsa, az elsőn pedig Jászfényszaru csapata végzett. A 
hagyományoknak  megfelelően  megválasztásra  került  a  torna  legsportszerűbb  csapata,  amely 
címmel idén a Jászágói csapat büszkélkedhet. A gólkirályi  címet Szívós Ákos (Pusztamonostor) 
kapta. A torna legjobb mezőnyjátékosa Juhász János (Jászfényszaru), legjobb kapusa pedig Kocza 
Tamás (Jászdózsa) lett. Gratulálunk az elért eredményekhez! Végül de nem utolsósorban szeretnénk 
köszönetet mondani a szervezőknek, az SZMK tagjainak a munkájukért valamint a Jászágói Sport 
Egyesületnek,  a  JÁSZFA  alapítványnak  Sőrés  Zsoltnak  és  Bobák  Róbertnek  a  vándorkupa 
megrendezéséhez nyújtott hozzájárulásukért. Találkozunk jövőre!

Bordás Anett





Jótékonysági bál Jászágó Község Polgárőrségének szervezésében

Egy kistelepülés életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek, köztük a polgárőrség 
is.  Kiemelten közhasznú szervezetként végezzük feladatainkat:  a közbiztonság védelmét,  a 
bűn  és  baleset  megelőzést,  de  emelet  ellátunk  még  gyermek  és  ifjúságvédelmi  valamint 
környezetvédelmi  feladatokat  is.  Mindezek  ellátásához  az  egyesületi  tagok  önkéntes 
munkáján túl anyagi források is szükségesek. Ezért október 11-én első alkalommal rendeztük 
meg jótékonysági bálunkat. 18 órakor szép számú érdeklődő előtt Barta Ferenc a polgárőrség 
elnöke nyitotta meg a rendezvényt, majd Mozsár Lászlóné polgármester asszony és Kolozsi 
József a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki egyben fővédnöke is volt az eseménynek 
köszöntötte a jelenlévőket. A köszöntő szavak után zenés műsorral szórakoztatták a megjelent 
vendégeket a helyi általános iskolások, a Jászágói Népdalkör tagjai valamint a helyi fiatalok. 
Az  ízletes  vacsora  elfogyasztása  után  kezdetét  vehette  egy  jó  hangulatú  hajnalig  tartó 
mulatság. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden kedves 
támogatónak,  résztvevőnek,  vendégnek,  segítőknek,  akik  mellénk  álltak  és  szívügyüknek 
tekintették e nemes célt. A bál bevételét formaruha és tárgyi eszközök vásárlására kívánjuk 
felhasználni. Köszönet érte!

Nagyapáink nyomában másodszor…

A Kulturális  Örökségek  napján  szeptember  20-án  immáron  második  alkalommal  került 
megrendezésre  az  Ágóiak  Baráti  Egyesületének  szervezésében  a  Nagyapáink  nyomában 
elnevezésű  múzeumi  hétvége.  A  reggeli  gyülekező  után  a  népes  létszámú  látogatókat 
(érkeztek  vendégeink  Jászdózsáról,  Pusztamonostorról)  három  csoportba  osztották  a 
szervezők. Valamennyi csoport számára megtekinthetők voltak gyűjteményeink, kiállításaink. 
Bemutatásra  került  az  Ágói  Öregház  újonnan  berendezett  kamrája,  ahol  az  egykori  népi 
mesterségekkel annak eszközeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A nap elmaradhatatlan 
eseménye  volt  a  lovas  kocsikázás  a  falu  utcáin.  Az  iskola  tornatermében  kipróbálhatóak 
voltak  az  egykori  gyermekjátékok,  az  egyik  tanteremben  pedig  az  ügyes  kezek  szorgos 
munkája  által  készültek  a  fonalbabák,  termésbábok,  könyvjelzők  és  karkötők.  A program 
zárásaként  az  Ágón  termelt  terményekből  illetve  az  azokból  készült  ételeket  és  a  szülők 
valamint a baráti egyesület asszonyainak palacsintáit kóstolhatták meg a résztvevők.

Bordás Anett



Újiregen jártunk…

Az Ágóiak Baráti Egyesületének életében minden évben fontos eseménynek számít az őszi 
országjáró kirándulás. Az egyesület tagjai így eljutottak és megismerték már az ország számos 
települését.  Az  idei  évben  a  kirándulás  célpontjaként  egy  olyan  kistelepülésre  esett  a 
választás, amelynek neve nem hangzik ismeretlenül a jászok számára. Úti célunk nem más lett 
mint  Újireg.  Október  4-én  reggel  a  hajnali  órákban  indultunk  útnak,  hogy 
megismerkedhessünk azzal a településsel, amit egykoron az oda települt jászok alapítottak. A 
jászárokszállási embereknek talán újat nem mondhatunk erről a kicsiny településről, hiszen 
alapítók ebből a közösségből szakadtak ki idestova 70 éve. Ezután már csak a mi személyes 
élményeinket  oszthatjuk  meg  a  kedves  olvasókkal.  Az  oda  felé  vezető  út  során  először 
Kecskeméten tettünk egy rövid sétát, s mivel az idő nem igazán kedvezett a szűnni nem akaró 
eső miatt tovább indultunk. Legközelebb Simontornyán tartottunk pihenőt, és néztük meg az 
ott található várat. Lenyűgöző volt a várnak a karbantartottsága, a benne található történelmi 
emlékek, a festményekkel teli konferencia szobát talán senki nem fogja feledni, de egy-egy 
képet  a  falról  biztosan  nem.  Idegenvezetőnktől  tudhattuk  meg  a  vár  szellemileg  nyitott, 
szívesen bocsátják rendelkezésre az ódon építmények termeit. Ki arra jár, feltétlenül keresse 
fel! A vár által elvarázsolt és a nap felfelé törekvő hangulatában értünk a mi általunk régóta 
látni  vágyott  Újiregbe,  ahol  azonnal  körbelengett  a  jászok  által  képviselt  vendégszeretet. 
Jankó Róbert polgármester úr és az önkormányzat dolgozói fogadtak szívélyesen, s invitáltak 
minket az ínycsiklandozó ebédhez. Ezt követően indultunk leróni tiszteletünket a nyolcvan 
nevet  őrző  emlékműhöz,  majd  a  modern  önkormányzati  épület  megtekintése  következett. 
Meghitt  perceket  tölthettünk  a  kis  település  gyönyörűséges  templomában.  Sétánk  során 
láthattuk a festőien meseszerű külterületet, ami körbeöleli Újireget, és a temetőt mely büszkén 
csendesen őrzi őseink álmát. Nem akaródzott az elszakadás, de az idő mindig sürget, ez az idő 
ez  a  szűkre  szabott,  elhozta  búcsúnk  percét  is.  Viszontlátásra  Újireg!  Találkozunk  még, 
sugallták a sokáig integető kezek és a mosolyok az arcokon!

Dobosné Peredi Beatrix - Bordás Anett



Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink, Barátaink!

Jászágó Község Önkormányzata valamint a magam nevében tisztelettel köszöntöm a 
jelenlévőket.
Örülök annak, hogy fontosnak tartják azt a hovatartozást, amely szűkebb hazánkhoz köt 
mindannyiunkat, hiszen ezért vagyunk itt együtt évről-évre.

Ötödik alkalommal vagyok vendég a Baráti Körnél, s egyfajta beszámolóval készülök, 
készültem.
A számvetés mindig út a jövőhöz, a holnaphoz. Ezért szívesen jövök, jövünk Önökhöz, 
Barátainkhoz elmondani, hogy mit szerettünk volna, s mi valósult meg az elgondolásainkból.

„Bízzunk magunkban, bízzunk erőnkben, készületlen azonban soha ne lépjünk síkra, (Gr. 
Széchenyi István.”
Nagyon igyekeztem felkészülni, és nem panaszkodni szeretnék, éppen azért arra törekedtem a 
beszámoló készítésénél, hogy az elmondottak összeforrjanak a szülőföld szeretetének 
gondolatával. 
„…..Eredj, ha tudsz! Én itthon maradok!” …mondja a költő, Remenyik Sándor. Jászágóról is 
sokan elmentek az évek folyamán, mert így hozta a sorsuk. Mások pedig maradtak, ahogyan 
Kányádi Sándor szavaival mondthatnám:…” maradok holtomig itt, ahol születtem!”  ami nem 
biztos, hogy egyszerűbb, vagy könnyebb, mint elmenni. 

Mit is mondhatnék, hogy mit tehettünk a legutóbbi találkozás óta, az eltelt egy év alatt, azon 
túl, hogy jelenleg minden intézményünk működik:   
 

- köztudott, hogy nehéz feladatot jelentett az általános iskolai oktatás helyben tartása. A 
kialakított kistérségi régión belül közös fenntartásban zártuk le  a tanévet Jászágón, a 
Jászdózsai, a Jászjákóhalmi, a Pusztamonostori  Önkormányzatokkal. Így mind a négy 
településen helyben maradt az oktatás, csak egy tanulócsoport jár el a szomszédos 
Pusztamonostor településre, az ötödik osztály, hiszen ebben a korcsoportban csak két 
kisdiák volt, szeptember 1-ig, most azonban már öten vannak. Jászágó Község 
Önkormányzata úgy határozott, hogy megpróbál családokat letelepíteni, hogy ezzel is 
emelje a lakosság és az iskolások, óvodások létszámát. Az elhatározásból valóság lett, 
s így több rászoruló családnak utaltunk ki önkormányzati lakást, illetve oldottuk meg 
a lakhatását.

Tudom, hogy sokan nem így gondolkodnak a jászágói iskoláról, azonban nem szeretnénk, 
ha településünk úgy járna, mint Wass Albert által megrajzolt kép, a „Mire a fák megnőnek 
„ c. könyvében: miszerint a háború elől elmenekült családfő örömmel költözik vissza a 
félig megmaradt családi fészekbe. Apránként újjáépítik, fákat ültetnek, s mire a fák 
megnőnek a családhoz tartozó fiatalok, beköltöznek a városba, mert gyökértelenné 
válnak.
Mi meg szeretnénk tartani az itt élő fiatalok gyökereit azzal, is hogy az iskolán keresztül 
kötődnek a településhez, a helyhez, ahol születtek. Tehát fákat szeretnénk ültetni, a 
gyermekeinknek, unokáinknak. 

…És együtt valljuk a költővel Wass Alberttel:
„ S bárhogy forogjon a világ, a réten mindig lesz virág.
És harsoghat a dáridó, a épülhet sok száz emelet: 
itt él tovább a szeretet és Isten jár a kert alatt.
A falu mindig megmarad,
a falu mindig egy marad:



a falu mindig szent marad!” 

Az iskolánk tájékáról újabb hírek is vannak. A köztársasági elnök úr 10 iskolát választott ki az 
országban, hogy megismerje közelebbről. Jászágó Tagintézménye egy ezek közül az iskolák 
közül. Remélem, meghallgatásra talál a kérésünk, hogy végre az Önkormányzatoknak legyen 
lehetőségük megtartani az iskolájukat, ha úgy ítélik meg, hogy számukra fontos. 2008. 
október 20-án lesz a találkozás Gesztesen, egy Debrecen környéki kis településen

- Az Önkormányzatunk döntése alapján valamint a várható pályázati kiírásokat 
figyelembe véve készülünk a szennyvíz kezelésének megoldására. Az uniós előírások 
szerint a 2000 LE alatti településeken lesznek újra pályázati lehetőségek. Erre készülve 
kértük a lakosságot elő-takarékosságra, melyet sokan elfogadtak. Keressük a megfelelő 
műszaki megoldásokat, amely az adott helyzetben a legjobban megfelel a lakosságnak.

- A közművelődés területén elnyert összegből szép magyar szóval leptopot, és projektort 
szeretnénk vásárolni a művelődési házba, az érdeklődők minél jobb kiszolgálása 
érdekében. 

-  Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Észak-alföldi Régióhoz, a vis mayor alapra, 
melynek eredményeként kerül helyreállatásra a márciusi vihar által okozott kár, az iskola 
kápolna teteje, a művelődési ház kéményei valamint az orvosi rendelő tetőszerkezete. A 
helyreállítás költsége 1940 ezer forint. 

- Pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati Minisztériumhoz az 1500 fő alatti 
települések iskoláinak felújítására. Hát nem annyit nyertünk amennyit szerettünk volna, 
de azért jól jön az önerővel az 1950 ezer forint, amelyet az iskolánk homlokzatának 
felújítására fordítunk.

- Önkormányzatunk és magam is szeretem, tisztelem az idős embereket. Igyekszünk 
értük is tenni. Így az ő érdekükben pályáztunk a nekik nyújtott szolgáltatások 
színvonalának emelésére, egy szállító járműre. A legnagyobb meglepetésünkre sikeres 
volt a pályázatunk és egy wolsvagen kis buszt vásárolhatunk, több mint 10 millió 
forint értékben. 

- Még az esős idő beállta előtt önerőből sikerült kátyúztatni a belterületi útjainkat. 

Az összefogás más formájára is törekszünk, melynek hagyománya van Jászágón, amelyek a 
rendezvényeinkben öltenek testet. A legutóbbi találkozásunk óta

• a tavaszt a Jászárokszállási Görbe János Színkör vendégszereplésével kezdtük. Jól 
sikerült előadásukkal (Nem kell mindig kaviár c. darabbal) elkápráztatták a nézőket.

• április 19-én helyi múzeumi napokat szerveztünk, elsősorban kisgyermekes családok 
részére. Nekik mutattuk be a gyűjteményeinket, a régi gyermekjátékokat, amelyeket 
ki is próbálhattak a helyszínen. A szitáló eső ellenére nagyon élvezték a játékokat. A 
baráti egyesületünk fokhagymás macokkal kínálta a vendégeket. A program a 
„nagyapáink nyomában” címet kapta.  

• április utolsó napján köszöntöttük szokásos módon, tábortűzzel az érkező tavaszt, 
másodszor állítottunk községi májfát. A tábortűz varázsa más településekről is 
vonzotta a közönséget.



• május elsején zenére ébredtünk, majd majálist rendeztünk a sportpályán. 
Futóversenyt és vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat szerveztünk a különböző 
korosztályok részére. Azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és még lángost 
is sikerült sütni.

• Pünkösdkor a felnőtteknek hirdettünk kispályás labdarúgó vetélkedőt. Más jász 
településről kérték tőlünk ezt először, most már 16 csapat részvételével került 
megrendezésre. Igazi sportemberekkel találkozhattunk. Az önkormányzatunk által 
alapított PÜNKÖSD KUPÁT ezúttal a jászárokszállási ifik nyerték

• Ezen a napon más vendégeink is voltak.  Hagyománya van már egy évtizede is, hogy 
Pünkösd hétfőjén találkozunk a Dósai Honismereti Szakkör tagjaival. Most is így 
történt, s ekkor jártak nálunk a Magyar Földtani Intézet nyugdíjasai. Velük is jó 
barátságba kerültünk. 

• Július második szombatján nagy sikert aratott a jászágói IV. amatőr fogathajtó 
verseny. Sok látogatót vonzott. Korlátozni kellet a résztvevők számát, 53 fogat állt 
rajthoz. A résztvevők a környező településekről és az ország több tájegységéről is 
eljöttek. Ezúton is köszönöm Jászárokszállás Város Önkormányzatának segítségét.

• Augusztus 9-én nálunk jártak Kárpát-medence Nemzetközi Földrajzverseny 
résztvevői, versenyzők és kísérő tanáraik. Élvezettel hallgatták a helytörténeti, 
néprajzi, iskolatörténeti gyűjtemények ismertetőit, s áhítattal tekintették meg az 
iskola kápolnát. A bemutatásnál igyekeztünk minden olyan fogalomra, tárgyra 
rámutatni, mely a következő napon, a tudáspróbán szóba kerülhetett. 

• Augusztus harmadik hétvégéjén rendeztük a jászágói falunapokat. Úgy gondolom, 
hogy a rendezvényeink jól sikerültek. Jászágóért Kitüntető címet Bordás Tibor 
kőműves mester kapta. Több igazán tartalmas kiállítást rendeztünk, így láthatták Dr. 
tőzsér Gábor képeit, a gyönyörű kézimunkákat, a szobanövényeket, a 
hagyományosan Jászágón termelt termékeket, megismerkedhetett a közönségünk a 
foltvarrás technikával készült ízléses tárgyakkal. Az ünnepi istentiszteleten 
megáldották az új kenyeret, melyet Percz László ez évi jász kapitány szegett meg. 
Természetesen megtartottuk a birkahúsfőző versenyt, 48 -an neveztek, és 106 fő 
vendég kísérte a főzőket. 8 település polgárőrei is találkoztak itt. Elkészült a közös 
ebéd is, délután pedig útjára indult a XIII. szüreti felvonulás. Nagyon sok vendégünk 
érkezett lóval és a nélkül is. 36 lovas vezette a felvonulást, 17 hintó kísérte a menetet. 
A menet közel 1km hosszú volt, s nagyon fegyelmezetten vonultak. Este pedig 
fergeteges hangulatot varázsolt a helyi Sláger zenekar. Idézet a Megyei Néplap 
internetes „szóljon hozzá” web oldalról:  „ Köszönöm Jászágónak azt a felejthetetlen 
élményt, amit számunkra nyújtott. Gyönyörű volt az a sok kiállítás, a helytörténeti-
múzeum és az a sok ember, aki a birkahúsfőző versenyen részt vett. Nagy az 
összetartás ezen a kicsi településen. Az időjárás is kedvezett, mert csodálatos volt a 
felvonulás. Huszárok, betyárok, asszonyok, gyerekek, lovas és ökrös fogatok, kik 
zenei kísérettel vonultak végig a falu utcáin. Ezek után következett a szüreti bál amin 
már sajnos nem vettünk részt, de gondolom hogy a zenész urak ott is kitettek 
magukért, mert az utcai menet gyönyörű volt.” 

             Kerényi Béla, Budapest

• Szeptember 20-án a Kulturális Örökség napján újabb fordulóját rendeztük meg a 



„nagyapáink nyomában c. programnak, de most már közzé tettük. Három településről 
érkeztek vendégek, gyermekek, felnőttek egyaránt. Négy állomáson más-más 
dolgokkal ismerkedhettek a látogatók. Az állomások között lovas kocsival végig 
mentek a falun. Az ismerkedés végén újra régi ízekkel találkoztak, padlizsánkrémes, 
tepertőzsíros, szilva, barack, eper lekváros kenyeret fogyaszthattak, és különböző 
ízesítésű: diós, lekváros, fahéjas-almás, mákos, kakaós palacsintát ehetett mindenki. 
A programunkra az interneten is rátalálhattak, így jöttek haza a jászágói tanyavilágból 
elszármazottak Németországból, s csodálták meg a mai Jászágót, és élményekkel, új 
emlékekkel gazdagon térhettek vissza. (A Major és a Bozóky család leszármazottai, a 
hölgy belgyógyász szakorvos a Fekete Erdőben, Dr. Major Anna Mária)

• októberben a sportkörrel közösen a jászsági általános iskolás diákok részére kispályás 
labdarúgó vetélkedőt szerveztünk, a győztes VÁNDOR KUPÁT nyert. Ebben a 
versengésben a más nevelési igényű gyermekek is szerepelnek, számukra is biztosítva 
a siker lehetőségét. Egyre többen érdeklődnek. Most Jászfényszaru csapata vihette el 
a vándorkupát.

• decemberben most is megtartjuk az idősek karácsonyát, ahol az önkormányzat 
szerény ajándékkal, a gyerekek pedig műsorral kedveskednek a résztvevőknek.

Tiszteletünket érdemlik mindazok az elszármazottak, volt diákok, családtagok, ismerősök, 
barátok, akik évről-évre támogatják céljainkat, hozzájárulnak rendezvényeink sikeréhez 
anyagiakkal vagy éppen a munkájukkal és természetesen azok a helybéliek is, akik az első 
szóra jönnek és segítenek. 
Szolgálni a falut, a közösséget, sohasem volt úri erény, nem egyszerű, mindig embert próbáló 
feladat!
Mit is szeretnénk? 

Talán Weöres Sándor szavaival tudnám leginkább érzékeltetni:
 „Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege, mindenre egyformán. Akik közel jönnek 
hozzád, azokra több essék a fényedből és a melegedből, mint akinek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid és a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, 
mint kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Jászágó, 2008. október 13.

Mozsár Lászlóné
        Jászágó polgármestere



Nagyapáink nyomában másodszor…

A Kulturális  Örökségek  napján  szeptember  20-án  immáron  második  alkalommal  került 
megrendezésre  az  Ágóiak  Baráti  Egyesületének  szervezésében  a  Nagyapáink  nyomában 
elnevezésű  múzeumi  hétvége.  A  reggeli  gyülekező  után  a  népes  létszámú  látogatókat 
(érkeztek  vendégeink  Jászdózsáról,  Pusztamonostorról)  három  csoportba  osztották  a 
szervezők. Valamennyi csoport számára megtekinthetők voltak gyűjteményeink, kiállításaink. 
Bemutatásra  került  az  Ágói  Öregház  újonnan  berendezett  kamrája,  ahol  az  egykori  népi 
mesterségekkel annak eszközeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A nap elmaradhatatlan 
eseménye  volt  a  lovas  kocsikázás  a  falu  utcáin.  Az  iskola  tornatermében  kipróbálhatóak 
voltak  az  egykori  gyermekjátékok,  az  egyik  tanteremben  pedig  az  ügyes  kezek  szorgos 
munkája  által  készültek  a  fonalbabák,  termésbábok,  könyvjelzők  és  karkötők.  A program 
zárásaként  az  Ágón termelt  terményekből  illetve  az  azokból  készült  ételeket  és  a  szülők 
valamint a baráti egyesület asszonyainak palacsintáit kóstolhatták meg a résztvevők.

Bordás Anett


