
SELMECZI LÁSZLÓ: „AZ ATYÁK EMLÉKEZETT

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.
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