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Modern bedekker a Dunakanyarról
A Dunakanyar egyik legjelentõsebb városát, 
Esztergomot választotta a Vendégváró útikönyvsorozat 
legújabb kötete, a Dunakanyar útikalauz bemutatójá-
nak helyszínéül a könyv kiadója. A sajtótájékoztatónak 
otthont adó, július óta látogatható Prímás Pince meg-
ragadta az alkalmat, hogy bemutassa a meghívott ven-
dégeknek a létesítményt és borkóstolóra invitálja õket. 
A logikusan felépített, esztétikus könyv nyomtatott és 
elektronikus formában is kapható már az üzletekben.

Augusztus 11-én délelõtt a Prímás 
Pince Turisztikai Központban ren-
dezték meg a Dunakanyar címû 
kiadvány bemutatóját, amely 
az idegenforgalmi vonatkozá-
sok összekapcsolódása révén az 
ország júliusban megnyílt boros-
pincéjének „pótbemutatója” is volt 
egyben. A vendégeket Rubovszky 
András, a Prímás Pince turisztikai 
igazgatója köszöntötte, aki késõbb 
a létesítmény egységeinek funkci-
ójáról is mesélt a hallgatóságnak. 
Meszleny László, a Szent Adalbert 
Központ igazgatója a beruházás 
elõzményeit fejtette ki röviden, 
majd az útikönyvek iránt érzett 
személyes vonzódásáról beszélt, 
végül örömét fejezte ki amiatt, hogy 
a helyszín biztosításával részese 
lehetett a kötet megjelenésének.

Eszterházy György, a Well-
PRess Kiadó ügyvezetõje elmond-
ta, hogy a 240 oldalas könyv 
ötezer példányban jelent meg, és 

a nyomdai változaton kívül elekt-
ronikus formában is kapható. Az 
„ekönyvekrõl” és a digitális olva-
sásról Weiler Péter, az eKönyv Kft. 
ügyvezetõje tartott elõadást, majd 
a szerzõ, Ifju György mesélt részle-
tesen a könyvrõl, amely meghatá-
rozott logikai rendben külön feje-
zetekben mutatja be Esztergomot, 
Visegrádot, Szentendrét és Vácot, 
majd a bal és a jobb parton a 
Duna folyásirányának sorrendjé-
ben a településeket. A fejezetek 
végén rövid fényképes írások 
találhatók azokról a látnivalók-
ról, amelyekre részletesen nem 
tért ki a szerzõ. Az útikönyvet 
tematikus fejezetek zárják, ahol 
sorra veszik a gyalogos, a vízi és a 
kerékpáros túralehetõségeket is, a 
kisvasút-útvonalakat, a fürdõket, 
a gyógyfürdõket, és tippeket 
adnak családi programokra, étke-
zési, szórakozási és sportolási 
lehetõségekre is.  Gábor Éva

A könyvbemutatónak a Prímás Pince Turisztikai Központ adott otthont
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Kõhida történelmi hely, ahol híres emberek is raboskodtak    

Dr. Pantali Zoltán vegyészként kezdte,

mára dandártábornok lett

Három éve dandártábornokként 
látja el a feladatokat az ország 
egyik legismertebb fegyinté-
zetében. 

– Azt hiszem kevesen mond-
hatják el ma Magyarországon, 
hogy 42 évet töltöttek el a rácsok 
mögött – viccelõdött a dandártá-
bornok. – Én 18 éves koromtól 
dolgozom itt, textilfestõ vegyész-
ként kezdtem a munkámat a 
szövõgyárban. Még akkor ráéb-
redtem, hogy mennyire fontos 
a fogvatartottak foglalkoztatása, 
és erre késõbb, a rendõrtiszti 
fõiskola elvégzése után, és 
vezetõvé válásom mellett is 
nagyon figyeltem. Az intézet-
ben mûködik a Sopronkõhidai 
Ipari és Szolgáltató Kft., vala-
mint egy hagyományos kon-

fekcióüzem, ezen kívül raklap-
készítéssel is foglalkoznak az 
elítéltek. Gumitermékek sorjázá-
sára is van igény, ipari termékek 
összeszerelése is mûködik egy 
üzemben. Van engedélyünk a 
veszélyes hulladékok bontására 
is. Jövõre ünnepeljük a fegyin-
tézet alapításának százhuszon-
ötödik évfordulóját. Szeretnénk 
védõszentünk, Szent Adorján 
napján megtartani a megem-
lékezést. Kõhidán miniszterel-
nökök, sztárszínészek, haladó 
politikusok, mártírok, egyházi 
fõméltóságok raboskodtak. A háború 
vége felé itt raboskodtak azok, aki-
ket a nyilasuralom nem tûrt meg, 
kezdve Mindszenty József hercegprí-
mástól, Kállai Miklós, Lakatos Géza, 
Eszterházy Móricz miniszterelnökö-

kön át Jávor Pálig, Bajcsy Zsilinszky 
Endréig. A háború utáni években 
Kiss János és Szombathelyi Ferenc 
altábornagyot is itt tartották fogva tra-
gikus sorsuk beteljesedésig. 

Természetesen nem csupán 
híres, hanem hírhedt emberek is 
„élvezhették” a fegyház vendég-
szeretetét. Itt töltötte ítéletét Liliom 
Péter, az utolsó bakonyi betyár, 
vagy a De Gaulle elleni merénylet 
egyik magyar résztvevõje is, Tito 
elnök egyik magyar származású 
pilótája, vagy a Füge becenevû 
alvilági vezér, a nemzetközileg is 
specialistának tartott kasszafúró. 
A többség azonban napjainkban 
is a szürke hétköznapi életet élõ 
köztörvényes bûnözõ. Köztük 
tizenhárom életfogytiglanos, egyi-
kük hatszoros sorozatgyilkos.

 – Szakma és képzettség 
nélkül esélytelenné válik a 
szabaduló elítélt és az egzisz-
tenciális gondok miatt újabb 
bûncselekményre szánhatja el 
magát. A bekerültek közül sokan 

tanulnak, általános és középisko-
lában, szakmát sajátítanak el. Az 
oktatás költségeit pályázatokból, 
a nagyobb lélegzetû projekteket 
uniós pályázatokból támogatjuk. 
Ilyen a „Kapuláz-program”, ami 
annyit jelent, hogy már jóval 
a szabadulás elõtt megkezd-
jük a felkészítést a kinti élet-
re. Rendszeresen hívunk meg 
mûvészeket, sztárokat, jeles 
sportolókat. A napokban példá-
ul az indonéz nagykövet tartott 
földrajzórát, két börtönhallgató 
angolul kérdezte, ami ugyan-
csak meglepte vendégünket. De 
mûködik nálunk kézmûves- és 
festõmûhely. A fogvatartottak 
alkotásaiból, festményekbõl, 
fafaragásokból, agyagmunkák-
ból kiállításokat szervezünk. A 
mûveket Sopronban és már a 
fõvárosban is kiállítottuk. Ezek 
egy része árverésen el is kelt, 
amibõl az elítéltek és a helyet 
adó galériák is kaptak részese-
dést. Kuntz Zoltán

Dr. Pantali Zoltán több mint négy évtizede dolgozik a bün-
tetés/végrehajtásban. Textilfestõ vegyészként kezdte meg 
pályafutását a sopronkõhidai Fegyházban és Börtönben, 
majd fokozatosan haladt felfelé a ranglétrán. 
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Pantali dandártábornok (balról a negyedik) naponta egyeztet munkatársaival az aktuális feladatokról.


