
„ITT ÉLTEM ÉS ITT SZERETNÉK ÉLNI.”

GAJDOS JÁNOS
EMLÉKEZETE
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„Itt éltem és itt szeretnék élni.”

Egy ember vágyát tükrözi ez a mondat. Egy emberét, 
egy művészét, aki itt született, de elhagyta szülőföldjét. 
Álmai voltak, amelyet valóra akart váltani, de nem voltak 
adottak hozzá a lehetőségei. Valójában csak lakhelyet vál-
toztatott, de szívében örökké geszterédi maradt.

Élete szilárdan gyökerezett a szülőföldbe, amelyből 
magába szívhatta a gyengéd szeretetet, a táj és az ott élők 
szorgos munkája iránt, a tájat betöltő hangok és az övéi 
beszédének jellege iránt, hogy első otthona soha semmi-
vel össze nem téveszthetően ismerőssé váljon, ha majd ki-
tárul számára a világ.

Ezt az érzést vitte a vászonra, amikor festett. Ezt a jel-
legzetes tájat, a benne élő népet. Jól ismerte ezt a világot, 
ahová mindig visszajárt, és vágyott.

Rövidre szabott élete nem tette lehetővé, hogy Geszte-
réden éljen, de munkáiban ott él a falu, a benne élő em-
berekkel. Közölünk való volt, és képeinek megismerésével 
újra beköltözött közénk. Itt él, hazatalált. 

Isten hozta közénk!

„Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csi-
nálnak semmit. Aki tett valamit nem magáért, hanem má-
sokért, mindenkiért, az megmarad.”

(Szabó Magda)

Rácz Jánosné
a Gajdos kiállítás

főszervezője

A Geszterédi Aranyszablya Társaság 

A Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítványt 
2015-ben négy magánszemély hozta létre azzal a szán-
dékkal, hogy segítse Geszteréden az alábbi célok meg-
valósulását:

• Geszteréd községben a világhírű Aranyszablyá-
nak és a vele együtt felszínre került honfoglalás 
kori leleteknek emléket állítani, és egy emlékhe-
lyet létrehozni

• A Zsidó Temető helyén a Geszterédről elhurcol-
tak emléktáblájával emlékhelyet létrehozni

• A község történelmének jobb megismerése érde-
kében a területén végzett régészeti lelőhely-fel-
derítést támogatni (Vezéri sír, Kunhalmok, 
Templomdűlő)

• Honfoglalás kori régészeti leleteknek, hungari-
kum tanúsító védjegyet megszerezni

• Geszteréd község történetét bemutató 
monográfiát elkészíttetni

• Gondozni és ösztönözni Geszteréden a hagyo-
mányőrző tevékenységet, az Aranyszablya kul-
tusz kialakítását, ápolását

• Elkészíttetni az Aranyszablya hiteles másolatát

• Geszterédi Aranyszablya néven díjat létrehozni 
(Aranyszablya emlékplakett, Aranyszablya em-
lékgyűrű, Vezéri Aranyszablya díj)

• Segíteni az Aranyszablya ismeretté tételét. A tör-
ténetét bemutató kiadványt, filmet készíttetni

• Geszteréd község épített és természeti környeze-
tét fejleszteni, a helyi önkormányzattal történő 
együttműködés keretében

• A helyi környezetvédelmet és a műemlékvédel-
met segíteni

• Geszteréd községben, az oktatási-, kulturális-, 
ifjúsági-, sport-tevékenységet támogatni

• Szociálisan rászorulókat támogatni, és a helyi 
hitéletet segíteni

• Együttműködni a helyi civil szervezetekkel

• Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzet-
közi kapcsolatot kezdeményezni és működtetni, 
a helyi önkormányzattal együttműködve

• Segíteni a helyi önkormányzati döntések és ha-
tározatok megvalósítását. Segítséget nyújtani 
az egyes önkormányzati feladatok ellátásával 
kapcsolatos elképzelések feltárásában, megol-
dási javaslatok felvetésében és kidolgozásában, a 
döntések előkészítésében és véleményezésében, 
valamint a feladatok végrehajtásában.

(Kivonat az Aranyszablya Társaság
alapító okiratából)
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A művelődési ház udvarán az emléktábla felavatása előtt Kerekes László plébános, Horváth János esperes, Rácz Jánosné a kiállítás főszervezője, 
Vámos Jánosné műsorvezető

Bacskai József államtitkár ünnepi köszöntője
Az emléktábla leleplezése (Rácz János az Aranyszablya Társaság elnöke, Szabó József polgármester,
Simon Miklós országgyűlési képviselő)
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Az emléktábla megáldása
(Kerekes László plébános)

Az emléktábla megáldása
(Horváth János esperes, plébános)

Geszterédi Hagyományőrző Asszonykórus 
előadása az ünnepségen

Gajdos János fia, József, Szabó József polgármester, Dr. Vonza Andrásné a Nagykállói Járási Hivatal 
hivatalvezetője, Gajdos János lánya, Ottília, Bacskai József államtitkár, Gajdos János lánya, Gizella, 
Simon Miklós országgyűlési képviselő, Rácz János az Aranyszablya Társaság elnöke

Rácz János az Aranyszablya Társaság elnöke és Szabó József polgármester megkoszorúzzák az emléktáblát
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Az emléktábla avató ünnepség résztvevői
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A kiállítás képei A kiállítás képei
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A kiállítás képei A kiállítás képei
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Dr. Kóti Csaba az Aranyszablya Társaság kuratóriumának tagja köszönti Gajdos János lányát, Gizellát

Rácz János az Aranyszablya Társaság elnöke köszönti Gajdos János unokatestvérét, 
Papp Ferencnét

Kemény József alpolgármester köszönti Gajdos János unokatestvérét, Taskó Imrénét

Szabó József polgármester köszönti Gajdos János feleségének unokahúgát, Bujdosó Lászlónét



GESZTERÉDI
ARANYSZABLYA TÁRSASÁG

Mobil: +36 (30) 943 41 00
E-mail: info@geszterediaranyszablya.hu
Honlap: www.geszterediaranyszablya.hu

A KIÁLLÍTÁS A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYE

TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE.


