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Párizsban őrzik azt a méter rudat, amely a hosszúság elfogadott etalonja, amelyet olyan 

ötvözetből készítettek, hogy a külső hatásoknak, eróziónak, hőmérséklet változásnak a 

leginkább ellenálljon, és megtartsa azt a tulajdonságát, amiért van, a mértéket.  

Gémesi György neve hallatán több kedves ismerősöm mondta ugyanazt, hogy számára Ő a 

polgármester etalon. 

Ma ezt a kitüntetést a Széchenyi Társaság mégsem a polgármesteri szolgálataiért szeretné 

átadni, mert nem akarnánk elvenni - a sajnos ma nem létező - belügyminisztérium hatáskörét, 

továbbá azért sem, mert a gödöllői választók már öt alkalommal, voksaikkal ismerték el ezt a 

szolgáló, építő, rendszerváltoztató tevékenységet. 

Gémesi Gyögy önként vállalt feladatokkal hívta fel figyelmét mindazoknak, akik számára – 

hozzá hasonlóan, - fontos a közjó szolgálata, akik a hazáért tenni szeretnének.  

Már az önkormányzatok indulásakor rájött arra, amiről Széchenyi így írt a „Lovakrul” című 

művében: „ Sok nehéz, sok éppen ki nem vihető, Egynek; Többeknek, csak egymást értsék, 

szinte semmise lehetetlen. Amely nehéz követ egy ember talán meg se mozdíthat; sokan, ha 

azt jó helyt fogják, az égbe hajthatják.” 

1990 óta szervezője és 1991 óta elnöke a Magyar Önkormányzati Szövetségnek. 

Az Európa Tanács Regionális és Helyi Önkormányzati Konferenciájának, 2003 óta Régiók 

Bizottsága póttagja, 2006 óta rendes tagja. 2007-ben megalakult a Kormány-Önkormányzatok 

Érdekegyeztető Fóruma, amelynek társelnökévé választották. Hatékony érdekképviselő, 

konszenzus teremtő, ugyanakkor kérlelhetetlen igazság kereső ember. 

A Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját 1996 óta rendezik Gödöllőn. Fontos, hogy legyen 

fóruma, hogy legyen megjelenítése a magyar helyi közigazgatás önállóságának, becsületes 

gyakorlásának, a jó példának! A helyi kis közösségektől a nemzet szintjére emelni a közjó 

szolgálatát. Ez a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának üzenete, ahol díjakkal emelik ki 

a határon kívüli és a határon belüli települések arra érdemes vezetőit. Találunk közöttük 

Székelyudvarhelytől, az anyaországon át Dunaszerdahelyig polgármestereket. A díjak mögött 

Gémesi Gyögy munkássága, a jó példa felmutatásának szükségessége korunkban, az az üzenet 

áll: Ezt kell csinálni, így kell tenni, hogy a haza felvirágozzon, hogy a magyarság méltó 

becsülete fennmaradjon. 

Vannak fogalmak, amelyek általános emberi együttélési értékeket képviselnek. Ezek között 

kitüntetett helyen áll a Szabadság. Emberek és nemzetek egymás közötti tiszteletét jelzi az, ha 

ki tudjuk jelölni saját szabadságunk határait úgy, hogy az a másik szabadságát ne sértse. 

Majd fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy a második világháború utáni első szabadon 

választott magyar kormány és annak miniszterelnöke Antall József elérte, hogy az utolsó 

szovjet katona elhagyta Magyarország területét. Gémesi György, aki 1998-tól 2006-ig, nyolc 

évig országgyűlési képviselő, úgy gondolta, hogy nem szabad elfelejteni mekkora érték a 

szabadság. Szobrot állítottak a Szabadságnak Gödöllőn és évenként ünnepséget rendeznek 

június utolsó szombatján a Szabadság Napja tiszteletére  

Gémesi György sport szeretete jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagyságú feladatokat 

vállalni tudjon. A vívást, mint a Magyar Vívóválogatott keret tagja, majd a Magyar 

Vívószövetség elnöke, és a Magyar Olimpiai Bizottság egyik alelnöke gyakorolhatta a 



valóságban 2008-ig és képletesen ma is. Jelenleg a Nemzeti Sportszövetség elnöki tisztségét 

tölti be.  

Gróf Széchenyi István gondolatai ma is helytállóak: „…nincs és nem lehet a lelkes embernek 

sehol is nagyobb kelleme, mint ha hona javának szenteli napjait,…” 

 

A Széchenyi Társaság a díjat: 

„A magyar területi önkormányzatiság érdekében végzett tevékenységéért, az értékek, mint az 

önállóság és a szabadság felmutatásáért különösen a Magyar Polgármesterek 

Világtalálkozóinak és a Szabadság Napi ünnepségek szervezéséért” 

adja Gémesi Györgynek.  

 

Munkájához kívánunk erőt és mindannyiunk érdekében további sikereket:  

 

 

A laudációt készítette és elmondta: Szemereki Zoltán alelnök 


