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 A helyszín kiválasztása nem volt a véletlen 
műve. Mint Michl József, Tata Város polgármestere és a rendezvény házigazdája 
köszöntőjében elmondta, az Eötvös József Gimnázium a megye egyik legpatinánsabb 
oktatási intézménye, amely lassan 250 éve szolgálja Tata és környéke oktatási és kulturális 
életét. A díszteremből, amelyben az ünnepség magasrangú vendégek, többek között Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter, Völner Pál államtitkár, Rácz András és Szabó Péter 
helyettes államtitkárok, Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal vezetője és Popovics György, a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke jelenlétében került megrendezésre, egyedülálló kilátás nyílik a Gerecsére, mint 
kultúrtájegységre. 
 
És valóban, a Gerecse állt a mai nap középpontjában, hiszen Magyarországon hatodikként 
alakult meg a Gerecse Natúrpark (mint minősített natúrpark), amelyet a környező 
települések is magukénak éreznek. Az értékek megőrzése a cél, hangsúlyozták a rendezvény 
szónokai, akik a Gerecsére nem csak mint nemzeti kincsre, hanem mint európai természeti 
értékere tekintenek. A Gerecse Natúrparkhoz tartozó 29 település polgármestere, a megyei 
közgyűlés elnöke és a térség civil szervezeteinek képviselői, mint a Natúrpark alapítói, ezek 
után átvették Fazekas Sándor minisztertől azt az oklevelet, amely feljogosítja őket a Gerecse 
Natúrpark névhasználatára, amely mind az itt élők, mind az ide látogatók hasznára kell, hogy 
válljon. 
 
Ezután sor került a Magyar Tájdíj és az Európa Tanács Tájdíjának az átadására. A 
kitüntetettek bemutatták a pályázat keretében náluk folyó tájmegőrzési munkákat. A 
kitüntetettek közé tartozik Tata városa is. Michl József polgármester egy kisfilm segítségével 
mutatta be a település a karsztvízörökség megőrzése és a tavak fejlesztése érdekében 
végzett erőfeszítéseit és rámutatott a jövő feladataira és kihívásaira. 
 
Hiszen egy ilyen cím adományozása arra buzdít mindannyiunkat, hogy felelősségel 
viseltessünk a ránk bízott értékekek iránt. A rendezvény rámutatott arra, hogy erre nem 
csak a politikai akarat van meg, hanem az össztársadalmi is.  


