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Születésnapi album 
 
 
A „világörökség környezetében” kezdődött Magyarország elsőként engedélyezett 
magánkempingjének, a pannonhalmi Panoráma Camping története, amely az alapító győri 
Hajduk család élettörténete, a kettészakított német családok sorstörténetének egy kis szelete, a 
hazai vállalkozói szektor „út-törő” lépése. 
A 30 év történetéről megsárgult és megmaradt néhány felvétel és a mai amatőrfotók jól 
mutatják, hogy a kaszálónak alkalmas területen a hozzáértő kéz és szív, az értékteremtés 
lelkesedése milyen nyomot tud hagyni. 
 
 

        1-2. 

 
 
  

 

        3-4. 

 
 

     5-6. 
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    7-8. 
 

 
 
A „fehér hollók”     
 
A hazai gazdaságtörténet szerint a magánszektor 1980 után ugrásszerűen fejlődött és egyes 
területeken ritka "fehér hollók" jelentek meg. Ilyennek számított akkor egy magánkemping is. 
Ismerősök, barátok, akik ebben az országban éltek alkalmazottként, egyszerűen az "őrültek", 
"megbolondultak" tömörített szavakkal illették harmincas éveiket taposó házaspárt, HAJDUK 
MIHÁLYNÉ MAGDIT és társát HAJDUK MIHÁLYT. 
 
 

9. 
 

Akkoriban érthetők voltak ezek a jelzők, hiszen mi mindent vásárolhattak volna Magdi szüleitől 
örökölt 500 ezer forintból? Lássuk csak. (Az örökséget felértékeli, hogy 1980-ban a havi 
átlagkereset 4.098 forint volt.) Tehát került volna egy nagyobb lakásra a győri Ifjúság körúti 
másfél szobás panellakás helyett, ahol négyen éltek, és talán még egy új Zsiguli autóra is futotta 
volna. Elkölthették volna ruhákra, nyaralásokra, a gyerekek különóráira, vagy az akkor nagy 
divattá váló győri belvárosi butik elindítására. Helyette a kétgyermekes anyuka és apuka 
elkezdte Magyarország első magánkempingjének építését. A magánvállalkozás beruházásához 
akkor még hiányos közigazgatási és egyéb jogi háttér sok fejfájást okozott a lavina elindítóinak 
is. Óriási ötlet kevés pénzzel, mérhetetlen kitartással, energiával, "hivatali" türelemmel, kiskapuk 
és jogi kapuk nyitogatásával. Stégmár Béla és felesége Kriszti társulásával (ők egy év után 
kiszálltak a vállalkozásból) már majdnem elég lett a pénz is. Majdnem, mert bár a tervezők 
semmit sem felejtettek ki, de mint tudjuk, az ördög akkor is részletekben bújt meg. A hivatalok 
engedélyezési tortúrájában, sőt valószínű még – az akkor egyetlen lakossági bank – az OTP 
hitelezési gyakorlatában is ösvényt mutatott az elsők példája, és talán még néhány új jogszabály 
szükségességét is felvetette. 
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A Magyar Camping és Caravanning Club lapja, a Karaván 1982/4. számában Békési Zsolt arról a 
kálváriáról számol be, amelyet a '80-as évek elején egy magánvállalkozónak végig kellett 
harcolnia Magyarországon. Arról írt, hogy egy örökség hogyan adott valós talajt egy álomnak, 
hogy megépüljön egy magánkemping Pannonhalma akkor még kopár, gaz szőtte lejtős 
kaszálóján, az Apátság alatt. A merész ötlet átjutott a község VB titkárának, Katona Kálmánnak 
az ajtaján, hiszen a tanácsnak nem volt pénze a faluba érkezők szálláshelyének kialakítására. 
1981 tavaszán a szerencse is megérkezett egy felfedezett 1980-as ÉVM/PM együttes rendelettel, 
amely lehetővé tette a 1,2 hektár alatti, földművelésre alkalmatlan állami földterület tartós 
használatba adását. (Később ez megvásárlásra került.) Így az indulás bátorsága és a szerencse 
egyre reményteljesebb napokat hozott, a tanács szakhatósági véleménye alapján elvi engedélyt 
adtak a magánkereskedői tevékenységre, ami egyben garancia is volt, hogy a befektetett pénz ne 
vesszen el. 

A számos feltételnek megfelelő terveken öt szakember dolgozott, hogy a kemping megfeleljen a 
KÖJÁL, a műemlékvédelem, az erdőgazdaság, a rendőrségi és a tűzoltósági követelményeknek. 
Gyorsította a kemping elkészülését, hogy a tulajdonosok vállalták a bevezető utca közvilágítási 
költségeit és a tanáccsal közösen az út járhatóvá tételét. (Sajnos az elmúlt 30 évben állaga csak 
morzsolódott.) 
Akkor, 1981-ben szinte természetes volt, hogy a „tőke” hiányzó részét kalákában, házimunkával 
toldották meg: árokásás, vízbevezetés, csatornázás, házak alapozása, sőt a csehszlovák 
gyártmányú faházak (porta, társalgó, vizesblokkok, vendégház) felállítása is mind baráti, családi 
összefogással, Hajduk Julika néni házi-főztjéből merített erőből készült. Az építőanyagok akkori 
piacának nehézségeit, a vállalkozási hitel hiányában a személyi kölcsönnel járó kilincselést, és a 
sok-sok pecsét történetét már nem érdemes taglalni, hiszen még utólag is merészség 
belegondolni ebbe a vállalkozásba.  
 
 
A harminc évvel ezelőtt 
 

A korábban160 személyes (az egy egység területének bővítése miatt ma 100), teraszos kiépítésű 
kemping megnyitásáról a korabeli Karaván újság is tudósított. "Igaz, a hivatalos átadást 
megelőző napon még gépek dolgoztak a kempinghez vezető úton és az utolsó simításokat 
végszóra fejezték be, de mindebből már vajmi keveset láttak és tapasztaltak az első táborozók. 
Az MCCC Észak-Pesti Szervezetének tagjai túrát szerveztek a nagy esemény színhelyére és színes 
sátrakkal, lakókocsikkal töltötték meg az Apátság alatti csodás szépségű lankást, amely alapján a 
kemping méltán viseli a Panoráma nevet."   
Az egykori vendégbejegyzések szerint a "hétpróbás" kempingezők kiemelték a teraszos építési 
megoldás jelentőségét, amely kiváló helyet ad sátornak, autónak, a családi és közösségi 
élettérnek. Ezek szintén kiváló minősítést kaptak a kempingfoglalóktól. A krónikát őrző 
fotóalbumban rövid információ: 

 
„NYITÓNAPOK 1982. JÚNIUS 11-13. TELTHÁZ!” 

 
 

   
Elkészültek a szórólapok, amit a Panoráma Camping logójával együtt 
Kelemen Benő Benjámin, az Újrónafőn élő, Győrött tevékenykedő 
grafikusművész tervezett. 
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 10. 
 
 

                                11. 
 
 

          12 
 

Képek a megnyitó napjairól 
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 13. 
Az építő barátok és családtagok egy csoportja a megnyitón 

 
 
Külön ki kell emelni Batisz Zsigmond nevét, akiről sajnos már csak a róla elnevezett Batisz 
Zsigmond emléktúra kapcsán olvashatunk. Ő volt az, aki szakmailag is hitt ebben a kezdő 
csapatban, és aki emlékezetessé tette a megnyitót, amelyre az MCCC Észak-Pesti Szervezetének 
tagjait hívta.  
 
 
Döbbenetes számok az első évről 
 
A Karaván című lap 1983/6. száma mai szemmel meglepő számokat ír a Panoráma 
magánkempingről.  
A szerző szerint a vállalkozás sikere bizonytalannak tűnt, mivel akkor Pannonhalma nem 
tartozott a "felkapott" üdülőövezetek közé. A vállalkozás motorja, a társtulajdonos (ötletgazda, 
üzletvezető) HAJDUK MIHÁLYNÉ MAGDI által elmondott számok cáfolták ezt a véleményt. 
Összesítése szerint „1982-ben 1400 vendég fordult meg a kempingben, és 2400 volt az itt töltött 
vendégéjszakák száma”. 
 
Ma azt mondanánk, hogy a Panoráma Camping már akkor 1982-ben az „európai úton”  volt, 
hiszen a hazai túrázók mellett pontosan 20 országból (!) érkeztek kempingezők. Európa szinte 
valamennyi nemzetének lakója megfordult a magánkempingben, de voltak kanadai és ausztráliai 
látogatók is. Elsősorban az Apátság miatt jöttek Pannonhalmára és töltöttek egy-két éjszakát a 
kempingben, az átutazók a parkoló helyett választották a nevéhez méltó gyönyörű panorámával 
rendelkező kempinget.  
 
A vendégkönyv bejegyzéseit is átböngésző újságíró Békési Zsolt a cikkben kiemeli a kemping 
tisztaságát és a vendéglátás otthonosságát, a figyelmet, amely minden ott-lakónak kijár. A fák és 
a sövények lassú növekedését hiányolók a csodálatos virág-ágyásokban, rózsabokrok illatában 
vigasztalódhattak. Akkor. Ma már az árnyas bokrokkal és fákkal. Az esti csend kezdetét hirdető 
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kisharang vagy trombitaszó egyedi hangulata mindenkit kellemes meglepetésként ért. Még a 
világ kempingjeit járók is elismeréssel szóltak a dicséretet szerényen fogadó tulajdonosoknak.  
 

  14-15. 
 
 
 

   16-17. 
 
 
A titok nyitja 
 
A KISOSZ Értesítő 1983. augusztus 2-i számában arról ír, hogy a kereskedelemhez, a 
vendéglátáshoz a szakmai képzettségen és gyakorlaton kívül szükségeltetik egy semmivel nem 
pótolható plusz, s ez a szakmaszeretet, amit a Panoráma Campingben tapasztalt.  
HAJDUK MIHÁLYNÉ MAGDI és STÉGMÁR BÉLÁNÉ KRISZTI esetében – írja az Értesítő –  már nem 
is szakmaszeretetről van szó, hanem valóságos szenvedélyről, ahogy lelkesednek, tervezgetnek a 
mindig megújulás örömében, mert a vállalkozás árnyoldalairól, ami szép számmal akad, nem 
akarnak tudomást venni. 
"Nézünk lefelé a hegyről, a sátrak és lakókocsik közül valóban páratlan panoráma tárul elénk. 
Megejtően szép ez a vidék, aki egyszer erre járt, nem felejti. Hírüket a világban nem csak az 
bizonyítja, hogy sok külföldi prospektusban ajánlják a Panoráma Campinget, hanem az is, hogy 
az előző évhez képest 5%-kal nőtt a forgalom." 
 

 
 
 
Hajduk Mihályné Magdi: „Mindenhol 
legyen virág, mert az otthont ad az itt 
töltött napokra.” 
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      18.                          

            19-20. 
 

Panoráma a „Panoráma Camping”- ból 
 
Mindehhez társult, hogy könnyű volt jó kapcsolatot kialakítani a médiával, ismertté válni, hiszen 
mindenki az újdonságról akart írni. Hol elismerően, hol kicsit kétkedve. A Magyar Ifjúság 
újságírója például nem tudta elképzelni, hogy a kempingben rövid időn belül fák és sövények 
lesznek, bizonyításul a homokba dugott kis növényekről jelentek meg fotók. Később a hivatalok 
is büszkeséggel emlegették példaként a sajtónak, hogy ők is bábáskodtak a Panoráma Camping 
megszületésénél. Utólag persze minden megszépül. Az igazság valahol ott van, hogy nem 
segítették, de nem is gátolták. Akkortájt azért ez nagy vívmány volt.  

A „történelmi” színhely 

 
A Panoráma Camping megnyitásának 30. születésnapján érdemes felidézni a neki jutó 
„történelmi szerepet” is. Az „ndk-s” turisták Pannonhalmát sem kerülték el, komoly kolóniák 
verődtek össze nyaranta. Érdemes a jelenséget az egykori keletnémet Regine Möbius  
novellájából felidézni:  
"Az NDK-ból jött kempingezőket többek között arról lehet megismerni, hogy vacsoraidőben a kis 
90 pfenninges húskonzervjeiket teszik ki az asztalra: véres, májas, vadászfelvágott és mortadella. 
Ebből a négy fajtából könnyen áttekinthető a választék. Egyszer-kétszer lehet vendéglőben enni. 
Az NDK-ból utazók csak korlátozottan válthatnak pénzt. Ebből étterembe alig lehet elmenni. 
Sokan vannak, akik itt, a Balatonnál találkoznak a nyugati rokonaikkal - vagy más kempingekben 
-, akiknek sokat ér itt a valutájuk. Különösen kedvelt velük a német-német újságcserebere: a 
nyugatnémet kempingezők egész halom folyóiratot és hetilapot hoznak magukkal. A Spiegeltől a 
Frau im Bildig, alá lehet merülni a nyugatnémet sajtóvalóság mélységeibe. Az az érzés, hogy nem 
vesz észre senki, csalóka. 1986-os Stasi-aktámba betekintve aprólékos részletességgel felsorolva 
ott találom, hogy kivel és mikor társalogtam a Balatonnál, és milyen újságokat kölcsönöztem és 
kitől. Reménytelen becsapottság így utólag..." 
 
A Páneurópai Piknik utáni napokban (1989. augusztus 19.) három Trabant gépkocsit és egy 
utánfutót hagytak hátra a keletnémet vendégek, később ezeket a rokonok elvitték. A 
pannonhalmi találkozóhelyre, azóta közülük több család is visszajött látogatóba. 
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             fotó: Szűk Ödön, Kisalföld 
 
Mit tett a szóbeszéd? 
 
Ösztönösen, de kiválóan működtek a "PR" akciók. Az első külföldi fecskék otthoni 
élménybeszámolói meghozták az európai camping és autóklubokat, ajánlásaik között már ott 
szerepelt a pannonhalmi Panoráma Camping is.pl. 1984-es norvég campingkatalógusban az 
akkor kb. 150 magyarországi kemping közül 7 került be, és köztük már ott volt a pannonhalmi 
Panoráma Camping is. Azóta is az ajánlatok között van a ma már "őserdővé" vált különleges 
teraszokkal, csenddel és jó levegővel csábító Panoráma Camping. Az ACSI (EuroCampings) 
évente 29 országban 9100 kempinget vizsgál meg, hogy alkalmasak-e továbbra is az ajánlatra. A 
pannonhalmi Panoráma Camping minden évben jó eredménnyel szerepel. A rangos ajánlók 
között változatlanul ott van az AMBW, DCC, ANBW, Nederlandse Kampeerauto Club, ADAC. 
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                21-22. 

 

                    23. 

 

Unatkozásról szó sem lehet 

 
A több napra érkező vendégeknek az Apátság kínálta kultúrtörténeti értékek megtekintésén túl 
a közeli Győr látnivalóira vagy később az élményfürdőjére, Bakonyba vagy csak a cseszneki 
lovagvári kirándulásra is jutott idejük. A külföldi vendégeknek nem okozott gondot, ha a balatoni 
kempingekben nem volt férőhely, igen, volt ilyen időszaka is a hazai turizmusnak. A zsúfoltság 
helyett sokan Pannonhalmán élvezték a csendet és a balatoni leruccanások sem okoztak gondot 
a gyors autókkal. A pannonhalmi programok gazdag kínálata mellett az elmúlt 30 év alatt sokan 
megfordultak a fazekas-keramikus művész, Horváth György műhelyében, de a várba vezető út 
kereszteződésénél is sokan meglátogatták a Borbirodalom és Vendégház pincéjét, ahol a 
díjnyertes helyi borokkal megtelt hordókra is kíváncsiak voltak. Voltak olyanok, akik a kellemes 
erdei sétákat biciklivel, lóval esetleg hintóval váltották ki. A legtöbb dicséretet a reggeli madár-
kórusok kapták és ma már a gyönyörű arborétumhoz hasonlítható környezet. 
 
S hogy az egykori hazai kempingezési láz meddig tartott? Nos, röviden annyit, hogy az új 
évezredben már csak a remény maradt, hogy egyszer újra feltámad.  Vagy azért, mert ez a kis 
retro-pihenés senki pénztárcájának nem árt túl sokat, és az sem ártalmas, ha a gyerekekkel, 
unokákkal nosztalgiázunk egy kicsit, „közelebb a természethez”.  
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Az eredeti nevén Győrszentmárton ősidők óta lakott hely. 996-ban a bencések megjelenésével, a 
királyi alapítású kolostor felépítésével a falu is kialakult. A törökök elpusztították, de 1689-ben 
Rummer Márton főapát újra telepítette. A 19. században kialakult kisipar és a kereskedelmi 
hálózat adta lehetőségek fejlesztették a települést. 1965 óta az Apátsággal közös Pannonhalma 
nevet viseli, amely Guzmics Izidor (1786-1839) bencés szerzetes, bakonybéli apát 1824-es 
névalkotása volt. 2000-ben Pannonhalma városi rangot kapott. A több mint négyezer lakosú 
település a Sokoró-térség egyik központja. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet 1992-ben több 
mint hétezer hektáron hozták létre. A Pannonhalmi Bencés Főapátság egyházi és 
művészettörténeti központ, 1996-tól a világörökség része. Mindezek szomszédságában működik 
30 esztendeje a Panoráma Camping, vendégei élvezik ezek látványát és értékeit. 
 

 

A sajátos születésnapi album forrása:  

Az MCCC lapja, a Karaván ; a KISOSZ Értesítő, a Kisalföld napilap, a Magyar Ifjúság cikkei, és 
személyes visszaemlékezések alapján.  
A fotók a kemping fotóalbumából valók, a 2011-ben készült fotókat Mohl József készítette. A 
fotókat (1-23) jpg.  formátumban is megküldjük. 
Összeállította: Hajduk Márta (06-20-2417-182) 
 

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. 
 
 


