
„A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ.'

keresztül hova >fejlődtünk<, nem csodálkozom, hogy vágyom azt az emberi közösséget,
ahol még megmaradt az emberi boldogság alapvető feltétele, az érdek nélküli szeretet, az
egymás iránti csodálat mágikus ereje."

Aki olvasás közben nemcsak szórakozni szeret, hanem elgondolkodni is, az vegye kézbe
ezt a könyvet, amely remélhetőleg még nem a lelkes, tettre kész kun író utolsó hagyatéka.

Rideg István

„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz."
A Kunhegyesi helytörténeti füzetek könyvsorozat bemutatása

A sorozat megszületéséről
A Kunhegyesiek Baráti Köre 2001. évi tisztújító közgyűlésén mint egyesületi tag vetet-

tem fel a Kunhegyesi helytörténeti füzetek sorozat megjelentetésének gondolatát, elkép-
zeléseimet.

A KBK alapszabályában - A KBK célja 3. pont: „Kunhegyes rendkívüli színes, változa-
tos emlékanyagának, kulturális örökségének felkutatása, feltárása, szakszerű megőrzése,
bemutatása, ápolása és publikálása. Ezzel segíteni a szülőföldünkhöz való ragaszkodás, az
alkotó szeretet kialakulását" - ösztönzött javaslattételre a sorozat elindításában, s fogalmaz-
tam meg a következőket: ,JÍ kiadványsorozat célja, hogy kéziratban meglévő helytörténeti
munkák, régebben megjelent ilyen jellegű írások újbóli kiadását, új kutatási eredmények
publikálását elősegítse, idősebb és fiatal lokálpatriótákat, egyetemistákat és főiskolásokat
is támogasson Kunhegyessel kapcsolatos diplomamunkájuk megjelentetésében, közkinccsé
tételében.

Nem luxuskivitelű (fekete-fehér illusztrációja, kis alakú) és nem nagy példányszámú
(300-500) kiadványra törekednek a szerkesztők. Elsősorban a helyi igényt és érdeklődést
szeretnék kielégíteni és az itt élőket, főleg a fiatalabbakat arra ösztönözni, hogy az idő-
sebbeket megkeresve, beszélgetve velük és leírva múltunkat megőrizhessünk abból sok
mindent. "

Felvetésemet kedvező fogadtatásban részesítette a tagság, s elkezdődhetett a munka. A
lokálpatrióta, kultúrabarát összefogás szép példájának tekinthetjük a sorozat eddigi 10 szá-
mának megjelenését.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 1.
Horváth Lajos: Emlékezés a kunhegyesi szélmalmokról; Oláh Lajos - Víg Márta:

A kunhegyesi malmok történetéből. Kunhegyes, 2002. 112 p.
Az első szám megjelenésének több aktualitása is volt. 20 évvel azelőtt, 1982-ben készí-

tette el helytörténeti szempontból jelentős írását Horváth Lajos: Emlékezés a kunhegyesi
szélmalmokról címmel. Ez a helytörténeti szempontból jelentős írás fénymásolás útján ter-
jedt, újabb felnövekvő nemzedékünk számára szinte hozzáférhetetlen. 2002-ben volt a szer-
ző halálának 10. évfordulója, melyről méltóképpen megemlékezhettünk írása megjelente-
tésével.
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Az ötlettől a megvalósításig zökkenőmentesen ment minden. A megkeresett családta-
gok, Horváth Lajos bácsi lánya és külföldön élő fia hozzájárult édesapja munkájának köz-
léséhez és nem csekély anyagi támogatást nyújtottak a kiadvány nyomdai megjelente-
téséhez. Ezután - hallva mások is a tervezetet, civilek és szervezetek - önként jelentkeztek
anyagi támogatóként. A Szélmalomtúrások Somodi Mária túravezető által, Szatmári Zoltán,
a KBK elnökségi tagja és a KBK civil szervezet támogatásával elkészült a kiadvány.
Sokan nyújtottak segítséget fényképek és egyéb dokumentumok kölcsönzésével helybe-
liek és elszármazottaink. Az angol nyelvű bevezetőt önzetlenül Szépes Annamária elszárma-
zottunk készítette. A munka lektorálását a KBK alelnöke, dr. Szabó Lajos helytörténész
végezte. A kötet első részében a malmok rendszerezésével - kézimalom, szárazmalom,
vízimalom, szélmalom - foglalkozik, s az egykori 7 kunhegyesi szélmalom történetét is-
merteti Horváth Lajos munkája által. Gőz-, motor- és villanyhajtású malmaink ismerte-
tésével és a felhasznált irodalom ismertetésével zárul a munka.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 2.
A Kakát hagyatéka... Szerkesztő: Víg Márta (Kunhegyes, 2003. 263 p.)
A haza és a szűkebb környezet megismerése fokmérője lehet nemzetünk kulturális szint-

jének. Ebben a megismerési folyamatban nagy szerepe van a régészetnek, a néprajznak, a
természeti- és történeti tudományoknak.

Ma a környezet- és természetvédelem korát éljük, s mégis csekély vagy csak nagyon ál-
talános ismeretekkel rendelkezünk saját tájegységünk, a Nagykunság természeti viszonyai-
ról. Pedig nemcsak nemzeti parkjaink, hanem a mi vidékünk is sok-sok értéket, különle-
gességet, megismerni és félteni, óvni valót rejteget.

Lelkes, szülőföldjét szerető kerékpáros túravezetőnk, KBK tagtársunk, Somodi Mária
az interneten felfedezett két, környékünkkel foglalkozó tanulmányt. Ezeknek az írásoknak
a javaslatai - idővel a Hortobágyi Nemzeti Park a bemutatott területekkel bővíthető lenne,
de addig is ezeknek az élőhelyeknek helyi jelentőségű védelmet kellene kapniuk - adták
az ötletet a Kunhegyesi helytörténeti füzetek 2. számának elkészítéséhez. A Kakát part
jelenlegi és múltbeli képének összevetése pedig tovább serkentett a téma bemutatásának
könyvvé formálásában.

A kunhegyesi Városi Önkormányzat Képviselő Testülete és a NIMFEA Természetvé-
delmi Egyesület (Túrkeve) támogatásával jött létre a kiadvány, mely a környezet- és ter-
mészetvédelem kérdésének fontosságára szeretné az itt élők figyelmét ráirányítani.

Diákok, főiskolások, óvónők, pedagógusok és környezetvédelmi szakemberek járultak
hozzá írásukkal ahhoz, hogy szűkebb szülőföldünk természeti viszonyait, növény- és állat-
világát, földrajzi jellemzőit, régi és jelen környezetünket minél jobban megismerjük.

Az interneten (Szeged, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület) ismer-
tetés jelent meg kötetünkről: „Kiknek szól: pedagógusoknak, környezeti nevelőknek... A
munka jelentősen hozzájárul a helyi, tudatos környezetvédelem, a zöldszemlélet kialakítá-
sához... Az összeállítás példamutató lehet hazánk más településeinek honismerettel és kör-
nyezeti tudatformálással foglalkozó szakemberei számára is."
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A kötetben megjelent munkák: Czupp Pálné: Környezet- és természetvédelemre nevelés
egy kunhegyesi óvodában; Létainé Sigulinszky Zsuzsa: Erdei óvoda; Szászi Gyuláné:
Zöld szíves mozgalom Kunhegyesen; Sas Jánosné: Az erdei iskolákról; Víg Márta: Fasorok,
ligetek, erdők Kunhegyesen; Kunhegyes és környékének csárdáiról, betyárvilágáról; Kun-
hegyes és környékének kunhalmairól; Gondolatok a helyi épített környezet védelméről;
Fazekas Máté: A Bige-fertő és a Gergely-halom lakóhelyem környékének természeti ér-
tékei; Sallai R. Benedek: Adatok Kunhegyes természeti értékeihez; Tőzsér Andrea: A kun-
hegyesi bányagödrök élővilága és rekultivációja; Kovács Imre: Kunhegyes környezetvé-
delméről és hulladékgazdálkodásáról; Somodi Mária: Ökoturizmus

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 3.
Pozsgai Gézáné - Víg Márta: Emberek az embertelenségben: Emlékezés a kunhe-

gyesi zsidóságra és a holocauszt áldozataira. Kunhegyes, Kunhegyes Város Önkormány-
zata, 2004. 414 p.

Szomorú aktualitás adta a Kunhegyesi helytörténeti füzetek 3. számának anyagát. Hat-
van évvel azelőtt, 1944. május 16-án gyűjtötték össze a településünkön és környékén élő
zsidó lakosokat a hatházi gettóba, s innen Szolnokon keresztül a különböző munka- és
megsemmisítő táborokba vitték őket.

Szülőföldjük volt, vagy annak érezték Kunhegyest. Köztiszteletben álló emberek voltak,
akik közül sokan itt születtek. Itt építették fel imaházukat, s itt járatták gyermekeiket isko-
lába. Szorgalmasan dolgoztak, törvénytisztelőén éltek. Az ő tevékenységük révén sokan
jutottak munkához a helybeliek, s tudták eltartani családjukat még a nagy gazdasági válság
idején is. Boltjaikban mindig volt hitele a legszegényebb embernek is.

1944 májusától kezdődött a végső kálváriájuk. 228 kunhegyesi ember, öregek, asszonyok
és gyerekek serege indult el a fajgyűlölet lázában égő Európában a borzalmak útján. Közülük
csak igen kevesen életek túl a szörnyűségeket, s tértek vissza. Az elhurcoltak közül 128
(vagy talán több) kunhegyesi ember azonban soha nem tért vissza erről a gyötrelmes útról.

Ez a helytörténeti munka igyekezett összegyűjteni az emlékképeket, mozaikokból össze-
rakni egy-egy ember alakját, családok történetét, ahogy bennünk, városunk idősebb lakosai-
ban ők tovább élnek. Az írás készítői a róluk a mai napig élő emlékek felkutatásához
kértek és kaptak segítséget több helyben élő és elszármazott kunhegyesitől. Mára már a
szenvedő emlékezők közül csak kevesen élnek az országban, s néhányan külföldön.

(Megjelent Kunhegyes Város Önkormányzata és a MAZSÖK támogatásával.)

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 4.
A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből. Szerkesztő: Víg Márta. Kunhe-

gyes, 2004. 398 p.
Nem egyházi és nem vallásos kiadvány, hanem egy olyan helytörténeti munka, amely

ismeretterjesztésre törekszik a régmúlt időktől a máig haladva bemutatva a Nagykun-
ságban élő, zömében református vallású őseink életét, szokásait, mindennapi küzdelmét,
hűségét a 48-as eszmékhez, melyet tudós, művelt vezető lelkészeik tápláltak bennük. Mind-
ezt persze a teljesség igénye nélkül egészen napjainkig megpróbáltuk bemutatni.
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A kötetben megjelent írások szerzői: Szabó Lajos, Makláry Károly, Pozsgai Gézáné,
Dienes Erzsébet, Kőrizs József, Gorzásné Nagy Judit, Víg Márta.

Ebben a kiadványban részletesen igyekeztünk bemutatni kun őseink által emelt büsz-
keségünket, a református templomot. Az eltelt több mint másfél évszázad alatt több ízben
felújítást kellett elvégezni rajta. Tiszteletet érdemel és szólni illett az ezt elvégzőkről is.

Eleink életét nagyban befolyásolta protestáns hitük. Településünket az 171 l-es évektől
kezdődően teljesen, ül. zömében református hitvallású, kálvinista lakosság lakta. Az 1785-
ben messzire, Feketicsre került híveinek útját is nyomon követjük.

A kötet tartalmazza Víg Márta: A kunhegyesi reformátusok 1935-39 között megjelent
időszaki kiadványáról, az „Ébredés"-ről (megyei helytörténeti pályázat 2004. III. helyezés)
valamint „Ha a gyökér erős..." Testvéri kapcsolat a vajdasági Feketics és a nagykunsági
Kunhegyes között 1785-2005. - (megyei helytörténeti pályázat 2005 II. helyezés) munkáit.

A kiadvány megjelenését támogatta: Kunhegyes Város Önkormányzata, JNSZ Megyei
Közgyűlés Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottsága, Kunhegyes Kultúrájáért Alapít-
vány, Kunhegyesiek Baráti Köre, Kunhegyesi Református Egyházközség.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 5.
A redemptiótól a feketicsi kitelepülésig. (Kunhegyes története a 18. században) Szer-

kesztő: Víg Márta. Kunhegyes, 2005. 313 p.
A kötet megjelenésének aktualitását adta a redemptió 260. és a kunhegyesiek feketicsi

kitelepülésének 220. évfordulója. Kunhegyes település 18. századi eseményekben bővelkedő
(redemptió, Mirhó-gát építése, feketicsi kitelepülés...) történetét dolgozza fel elsősorban
dr. Szabó Lajos tudományos igényű tanulmányai által a kiadvány.

A Kárpát-medencébe betelepülő kunoknak és jászoknak az évszázadok során újra és
újra bizonyítaniuk kellett itt létük jogosságát. IV. Béla királlyal kötött szerződésük jog-
folytonosságát későbbi királyaink is biztosították, mely a nemesi kiváltsághoz hasonló jogi
státuszt biztosított eleinknek, s területi autonómiát élveztek. Ezért cserében elhagyták po-
gány szokásaikat, kereszténnyé lettek, elhagyták nyelvüket, mely a népcsoport teljes asszi-
milációjához vezetett, és vállalták, hogy mindenkor fegyverrel szolgálják a hazát, uralko-
dójukat. Szabadságjogaik elvesztése, eladatásuk (1702) súlyosan érintette kun eredetükre
büszke őseinket, s nem kis anyagi áldozatot meghoztak annak visszaszerzéséért. Összefogá-
sukat a közös ügy sikeréért ma is példának tekinthetjük.

A tartalomból: Víg Márta: A redempció előzménye és megemlékezések; Szabó Lajos:
Redempció és Kunhegyes; Víg Márta: A kunok nyelvének emlékeiről; Szabó Lajos: A
„Mirhó gáttyának építése; Szabó Lajos: Kunhegyesi „földtelen emberek Feketitsre" költö-
zése 1785-ben; Klein Magda: Redemptiós ballada; Dudás Márton útinaplója (töredék)
(1821. május); Víg Márta: Ha a gyökér erős: Feketics és Kunhegyes kapcsolatának króni-
kája a kezdetektől napjainkig; Komáromi László: A kitelepülés 220. évfordulójáról; Szabó
Lajos: A kunhegyesi szegények és redemptusok ellentéte a XVIII/XIX. sz. fordulóján;
Kolosy Lajos: A nagykunsági brigadéros (báró Mészáros Jánosról) Víg Márta: A foksáni
csatáról, egy hadvezérről és egy versről; Víg Márta: In memóriám dr. Kolosy Lajos; Víg
Márta: In memóriám dr. Szabó Lajos
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Kunhegyest helytörténeti füzetek 6.
Víg Márta: „Itt születtem én, ezen a tájon". Kunhegyes, 2007. 262 p.
A kunhegyesi születésű báró Mészáros János generális születésének 270. évében

jelentette meg a Kunhegyesiek Baráti Köre a Kunhegyesi helytörténeti füzetek 6. számát.
A kiadvány Víg Márta középiskolai könyvtáros-tanár öt munkáját - melyből két megyei

első és három országos első helyezést elért - tartalmazza, melyek Kunhegyes helytörté-
netével és néprajzi vonatkozásaival, hagyományaival foglalkoznak.

A megjelent dolgozatok cím szerint: Kun fegyverből szimbolikus tárgy; (országos nép-
rajzi I. 2006); Kunhegyes környékének csárdáiról, betyárjairól; (orsz. dicséret 2002); Kun-
hegyes és környékének kunhalmairól; (országos néprajzi I. 2004); Kunhegyesi disznóto-
rok; (országos néprajzi I. 2006); Kolerajárványok Kunhegyesen (megyei helytörténeti
pályázat 2006. II. helyezés); Ajánlott irodalom: mindazoknak, akik Kunhegyes helytör-
ténete és néprajzi vonatkozásai iránt érdeklődnek. A benne található több mint hatszáz
könyv és tanulmány szerzőjét és címét tartalmazó résszel a könyvtáros és pedagógus kol-
légáknak, helytörténeti vetélkedők szervezőjének, valamint a leendő ifjú helytörténeti ku-
tatóinknak kívánt segíteni.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 7.
Kádár Endre Nyugatban megjelent novellái, írások, dokumentumok. Szerkesztő:

Víg Márta. Kunhegyes, 2008. 175 p.
A Nyugat megjelenésének 100. évfordulója ösztönzött arra, mint sorozatszerkesztőt,

hogy híres földink általam több év alatt felkutatott munkássága, írásai, a róla megjelent
méltatások ne kerüljenek a feledés homályába, hanem kiadvány formájában váljanak köz-
kinccsé napjaink irodalombarátai és a településünk helytörténete iránt érdeklődői számára.
Sajnos, a 24. órában voltam ahhoz, hogy még olyan embereket találjunk, akik személyesen
is találkoztak Kádár Endrével, ismerhették őt.

A kötet első része 16 novelláját közli Kádár Endrének, melyek a Nyugatban jelentek
meg 1909—1918 között. Nem könnyű olvasmányok. A francia irodalom hatása érződik
szinte valamennyi alkotásán. Szecessziós stílusú, a férfi és nő kapcsolatáról szól többsége
írásainak.

A második részben írók, kritikusok, esztéták írásait olvashatják Kádár Endre műveiről,
kortársak és napjaink alkotói emlékeznek rá: Márai Sándor, Zilahy Lajos, Füst Milán, Földi
Mihály, Bikácsy Gergely, Tasi József, Kenyeres Zoltán.

A kötet végén Kádár Endre kunhegyesi 2007-es emléktábla-avatójáról találhatnak fotó-
kat, valamint dokumentumok fénymásolatait, egy félbetört életutat élt kunhegyesi szüle-
tésű alkotóról.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 8.
Dr. Zsigmond Ferenc (1883-1949) nagykunsági tanár, irodalomtörténész akadémi-

kus emlékére. Szerkesztő: Víg Márta. Kunhegyes, 2009.
Kunhegyes híres szülötte, városi könyvtárunk névadója, dr. Zsigmond Ferenc (1883-1949)

tanár, irodalomtörténész, akadémikus életének és munkásságának bemutatásával tiszteleg-
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tünk halálának 60. évfordulója alkalmából. A debreceni Református Kollégium 6. akadé-
miai taggá választott tudós tanára, első kunhegyesi, aki megkapta ezt a magas tudományos
fokozatot.

A kötetben megjelent tanulmányok: Pókász Endre Zsigmond Ferencről készített szak-
dolgozata; É. Kiss Sándor: Egy elfelejtett tudósunk; Némedi Lajos: Zsigmond Ferenc pályája;
Szörényi László: Zsigmond Ferenc, a tankönyvíró; Tóth Béla: A száz éve született Zsig-
mond Ferenc; Szurmay Ernő: Zsigmond Ferenc utolsó írása; Győry János emléktábla-
avatásról megjelent cikke; Kis Margit: Zsigmond Ferencre emlékezem (részletek): Zsig-
mond Ferenc: Orosz hatások irodalmunkban (akadémiai székfoglaló)

A megjelenést támogatták: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat; Kunhegye-
siek Baráti Köre; Kunhegyes Város Önkormányzata; Egyéni előfizetők

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 9.
A kunhegyesi olvasókörökről, egyletekről, egyesületekről (1867-1951) és a Kunhe-

gyesiek Baráti Köréről. Kunhegyes, 2010. 339 p.
Megjelent a kunhegyesi Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulásának 125. évfordulójára.
Az első részében az 19. század közepétől a 20. század közepéig településünkön műkö-

dött olvasókörök (Polgári, Függetlenségi, Kisbirtokos, Katolikus, 48-as, Munkás stb.) és
egyletek, önképzőkörök, társulatok (Tűzoltó, Ipartestület, Postagalamb, Legeltetési, Le-
vente, Cserkész stb.) történetét dolgozza fel - a teljesség igénye nélkül - régebben meg-
jelent írások, újságcikkek, fotók és egyéb dokumentumok alapján. E fejezet Víg Márta: A
kunhegyesi olvasókörökről, egyletekről, egyesületekről... (1867-1951) - (megyei helytör-
téneti pályázat 2003 III. helyezés) dolgozatának tovább bővített változata.

A kötet második része egy napjainkban, több mint 20 éve eredményesen működő, 1989
végén alakult civil szervezet, a Kunhegyesiek Baráti Köre életébe enged bepillantást sok-
sok fotóval illusztrálva.

A kiadvány megjelenését támogatta: a kunhegyesi KEEMZSEA Alapítvány; Kunhegyes
Város Önkormányzata; Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Karácsony Sándor
emlékére szakalapítvány.

Kunhegyesi helytörténeti füzetek 10.
A Középtiszai Állami Gazdaság és Bánhalma történetéből. Kunhegyesiek Baráti

Köre, Kunhegyes, 2012. 452 p.
A könyv Jász-Nagykun-Szolnok megye hajdan volt legnagyobb mezőgazdasági üzemé-

nek több mint 60 éves krónikáját tartalmazza. A gazdaság fénykorában több mint 2000
embert foglalkoztatott, ami azt jelenti, hogy átlagosan négyfős családokkal számolva 8000-
nél is több ember megélhetését biztosította a Nagykunságban.

A gyökerek visszanyúlnak az 1948-49-es időkre, ezért a szerkesztőség igyekezett fel-
dolgozni legalább érintőlegesen ezt az időszakot is a Középtiszai Állami Gazdaság 196l-es
megalakulásáig. Ez a nagygazdaság a rendszerváltozás után 1993 végéig működött, majd
kft.-ékké és RT.-vé szerveződött. Ez az időszak már a gazdaság utóéletét jelenti, a szer-
kesztők mégis szükségesnek látták, hogy ennek történéseit is érintsék. Mivel a gazdaság
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Bánhalma központtal alakult és sokáig innen is történt irányítása, az egykoron kis uradal-
mi település fejlődését is magával hozta működése. A falu életének, történetének megjele-
nítése így magától adódott a kiadványban.

A Kunhegyesiek Baráti Köre nemcsak szponzorokat keresett, anyagi támogatást nyúj-
tott eddig a helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez, hanem lokálpatrióta érzülettől
vezérelve sok-sok kutatói, szerzői, szerkesztői munkát.

Köszönet a határon innen és túl élő Olvasóknak, akik elismerő szavaikkal, dokumen-
tumok kölcsönzésével, érdeklődésükkel, előfizetői támogatói segítségükkel ösztönöznek
minket további helytörténeti munkák elkészítésére!

Víg Márta

Selmeczi László: „Az atyák emlékezeti"
A Kaukázustól a Zagyva-Tarna völgyéig

(A magyarországi jászok régészeti leletei és középkori műemlékei)

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány 2012 novemberére tervezi megjelentetni a jeles
régész, dr. Selmeczi László legújabb könyvét Az atyák emlékezeti -A Kaukázustól a Zagyva-
Tarna völgyéig címmel. A rendkívül népszerű, olvasmányos stílusban írott munka végig-
kíséri és bemutatja a Jászság régészeti feltárásait, az előkerült értékes leleteket, s azt, hogy
e feltárások eredményei miként befolyásolták a jászok őstörténetéről és magyarországi lete-
lepedéséről kialakított eddigi ismereteinket.

Olvashatunk Négyszállásról, az első jász ásatásról, Jászfényszaru rejtélyeiről, Jászfelső-
szentgyörgy templomáról, az ágói pogány szállástemetőről és templomerődről, Jászapáti
templomáról, Szent Jákó halmáról, egy több mint száz évvel ezelőtti boldogházi ásatásról
és tanulságairól, a dósai Boldogasszony halomról, a perdöntő alsószentgyörgyi éremleletek-
ről, valamint a jász főváros templomairól.

Selmeczi László könyve voltaképpen egy régészeti kalandozás a múltban, amely során
olyan titkokat ismerhetünk, amelyek révén még jobban megismerhetjük jász őseink múltját.

A könyv megjelentetésének különös jelentőséget ad a szerző 70. születésnapja. A Jász
Múzeumért Alapítvány ezzel a könyvvel szeretné köszönteni Selmeczi Lászlót, a Jászság
elkötelezett kutatóját e jeles évforduló alkalmából.

A könyv B/5-ös formátumban, keménytáblás borítóval, színes kivitelben, sok fotóval és
rajzzal, kb. 170 oldalon jelenik meg, a Jászsági Füzetek 49. köteteként. A könyvet ajánljuk
mindazoknak, akik érdeklődnek a jászok története és a régészeti feltárások körülményei
iránt, de nagyon szép születésnapi, névnapi, karácsonyi ajándék is lehet szeretteink számára.

Bathó Edit
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