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„ Közelebb a természethez! ”  
 

 
 
 
 
 

Pannonhalma, 2012. május 21. Harminc évvel ezelőtt, 1982. június 11-én az MCCC Észak-
Pesti Szervezetének kempingezői teltházzal nyitották meg Magyarország első 
magánkempingjét Pannonhalmán. A „világhírűvé” vált Panoráma Camping és környezete, 
a világ több mint harminc országából érkezőknek, több tízezer családnak és utazónak 
nyújtott és nyújt pihenésre alkalmas otthont.  A két németországi családi találkozók 
egykori színhelye a holland üdülők változatlanul kedvelt kempingje maradt. A világ 
legkülönbözőbb pontjáról fordultak meg itt kerékpárral, autóval, lakókocsival a 
kempingezés szerelmesei. Egy sajátos világról szólnak az itt töltött órák, amit az újabb 
generációknak is érdemes felfedezni, a mai szülőknek gyerekeikkel megszerettetni. A 
Panoráma Camping a „Közelebb a természethez!” - felhívással az elérhető élményt adó 
üdülést kívánja újra bevinni a magyar családok életébe.  Az évforduló alkalmából a 
Panoráma Camping 2012. június 11-én  díjtalan pihenést biztosít a szolgáltatásaival.  
 

A pannonhalmi Panoráma Camping kortörténete a 20. század magyar vállalkozói lét 

szárnybontogatásával kezdődött. Akkor, amikor a politika lehetővé tette, hogy a felvilágosultabb 

bürokraták a helyi közösség érdekeit szem előtt tekintve is segítsék az első magánkemping 

létrejöttét. Sokszor azzal segítettek, hogy nem gátolták.  Más lehetőség hiányában az OTP 

személyi kölcsön segített a forrás kiegészítésében. A megye, a járás és az akkori faluvezetés 

vendégei gyakorta látogatták az épülő és az elkészült Panoráma Campinget.  Nehéz volt a 

jogszabályok hiányával és joghézagokkal, az örökölt pénzből végigvinni a beruházást. A sok 

nagy- és kiskapun átjárt Hajduk házaspár makacs kitartásának eredményeként jutott el a 

harminc évvel ezelőtti megnyitásig.  

 

A harminc éves évforduló alkalmas arra is, hogy felelevenítsük a korszakváltást megelőző 

„maszek” világ túlélési praktikáit, a bátrabbak és a merészebbek küzdelmeit. Alkalmas arra is, 

hogy ennek kapcsán írt tudósítások felkarolják a Panoráma Camping „Közelebb a 
természethez!” szlogenjének útjára indításával csatlakozzon azokhoz, akik újra divatba 

szeretnék hozni a hazai kempingéletet. A retro divat segítse a hazai kempingek felfedezését, 

emlékeztessék az egykori gyerekeket, a mai szülői „kötelességre”, hogy tovább adják a 

kempingezéssel járó felfedezéseket, kalandokat és örömöket gyerekeiknek. Akik ezt gyakorolják, 

azok tudják, hogy viszonylag olcsó és gazdag nyaralás bejárni az ország kempingjeit. Minden 
családban van legalább egy kemping-élmény, amit érdemes leírni és elküldeni az alábbi 
címre.   
 

További információ: 
Hajduk Mihály telefon: 06-96-471-240, mobil: 06-30-413-6375 

e-mail: pannonhalmacamping@gmail.com 

Cím: Panoráma Camping, 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja utca 4. 

 

 

 

 

 

 


