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Kiss László Tiszacsegén szerette volna kipihenni 39
munkával töltött életévénekfáradalmait. A dolgok
azonban másképp alakultak: fellendítette a település
idegenforgalmát, s megszervezte a folyó e szakaszán
a személyhaiőzást.
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ember azt várná, hogy egy akkora
város, mint Szeged, el tud tartani
egy hajót. Ha ott is lettvolna egy Laci
bácsi, biztos másképpen alakulnak
a dolgok, hiszen a leghatározottabban az ő érdeme, hogy Tiszacsege

központtal a Tisza középső, leghosszabb szakaszán személyhajó
közlekedik, A kapitányi titulust a
hajón szolgálóktól kapta, tlszteletük jeléül - meséli Horváth Péter,a
Mahart-Passnave Kft. hajózási felelőse, s hozzáteszi, nem kizárt,
hogyjövőre
hajót kap.
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A hosszú évtizedeket az államvas-

út alkalmazottjaként maga mögött

tudó Kiss László maga sem gondolta, amikor miskolci lakosként 1987ben megvásárolt egy félig kész nyaralót a tiszacsegei üdülőfaluban mert feleségévelitt kívánták tölteni
a közelgő nyugdúas idejüket -, hogy
a vasparipát egyszer majd hajóra

cseréli. Azonban huzamosabb otttartózkodást követően rájótt, hogy a
víkend ház-tulajdonosok két hetet,
ha itttöltenek,

ezenkívül néha, egyegy hétvégén|eszaladnak füvet nyírni, az esztendő zömében így a 350
nyaraló kihasználatlanul, üresen áll.
s

Ráadásul a termálfürdő mellett, a
Hortobágyi Nemzeti Park szélén,
ahol a természetvédelmiterületnek
nyilvánított Holt-Tisza találkozik a
folyóval, a csak külön engedéllyel látogatható Kácsa-sziget közelében.
,,Szóltam a tulajdonosoknak, hogy

szívesen megszervezném az ide-

mert volna, ami idevonzza a turistákat, a házak kíadása
ugyanis hozna egy kís jövedelmet,
fenntartásuk most viszont csak viszi a pénzt. Kitörő lelkesedésse/ fogadták, hogy akad, aki eztfelvállalja"
- emlékszik vissza Kiss László. E felhatalmazás birtokában a vállalkozó
szellemű ú riember hozzáfogott ötle-

€enforgalmat,

te megvalósításá hoz. Végigfotózta a
nyaralóépületeket, leírta, milyen le-

hetóségeket íalál az idelátogató, s
készíttetett egy angol - német- magyar nyelvű színes prospektust,
amelyet baráti szálainak kihaszná-

lásáva l szétkü ldött Nyugat-Eu rópába. vasutasként is sokakat ismer-t,

az eszperantó nyelv szerelmese-

ként is szefttett kapcsolatokra, de a
külföldre szakadt egykori osztálytárSait Sem hagyta ki. A szerencse is se-

d.ert- 6aa,

közülük jó néhánnyal üzleti kapcsoIatban áll, a programokat maga tervezi. ,, Bár sose m tanulta ezt a szakm át, h ozzáé rtésével, /e/kesedéséve l, i §é nyességével, a m bíciójáva l,
korrektségévelpéldát mutat az idege nfo r gal m i d i pl om át sze rzett f i a-

taloknak. Ha délre bejelentkezik

kávéra és fa§ylaltra egy csoporttal,
h ogy fél órát ma rad n ak, a jelzett időben érkeznek és távoznak,
Tíz ilyen emberrel meg lehetne sokszor ozn í a té rsé g i d e ge nf o r ga l m át"
- jeIlemzi az üzletemberI Molnár
György, a tiszafüredi Hotel Hableány tulajdonosa,
Afedélzeten kiosztják az aktuális
s közli,

étterem háromnyelvű étlapját, minden utas felírja az általa választott
étel kódSZámát, a kapitány pedigtelefonon leadja a rendelést. Megérkezéskor a pincérek azonnal kihoz-

gítette, hiszen ezt követően felkereste Németh Józsefet, a helyi polgármestert egy német-dán utazási
zák az ételt. Előfordult, hogy az
iroda képviselője, hogy feltérképez- egyik közbenső kikötőben német
ze a környéket.Így azután etársaság
turisták szálltak a hajóra az ebéd
bevette a hétnyelvű, számos országe|őtt másfél órával, s a vendéglőben
ban terjesztett prospektusába a hét- meglepetten a Szervezettség non
végi házak fotóit, s megkötötte a plusz ultrájának nevezték, amikor
szerződést a tulajdonosokkal, Kiss
eléjük tették az általuk választott
László elkészíttette a térségre vo- menüt. Laci bácsi programajánlanatkozó prospektusokat, gondoSkodott útbaigazító táblák elhelyezéséről a település határától az üdülőtelepig, s nyaralója halljában fogadta az
érkező vendégeket pálinkával, üdítővel, édességgel. Átadta nekik a kulcsokat, elkísérte őket a kibérelt épülethez, s jelezte, hogy bárminemű
problémával hozzá fordullanak.,,Aki
e gltszer itt j á rt, re ndsze rese n v i sszatér. Már nem is az utazási irodát ke-

tot állított össze az egész esáendőre, Aki az utazásra befizet, a hajót is
vezetheti, s ünnepélyes keretek kö-

zött kapitánnyá avatják, amiről oklevelet kap.,,Ugy gondoltam, ha egy

nosztalgiavonaton utazó Müller
vagyWagner Úrvezetheti a 424-est,

a Csegét is elkormányozhatja" -

jegyzi meg a kapitány, aki MÁV-os
kapcsolatait mozgósítva azt is elérte, hogy a nyári Vasúti menetrend
megszerkesztésekor figyelembe
ve§yék Tiszacsege könnyebb megközelíthetőségét, de a Votán is csatlakozójáratot állított be a vonathoz.
A hajó ráadásul emellett sok mindenre alka[mas: tartottak már rqta

esküvőket, orvoskongresszust, vá llalati rendezvényeket, nemzetközi
konferenciákat, de az is megesett
már, hogy az Európai Unió tagálla-

mainak magyarországi nagyköve-

teit látták vendégül.
Ta|án a hajózásnak is köszönhető, hogy Tiszacsegét tavaly városi
rangra emelték. A település polgármestere így summázza véleményét
a kapitányról:,,ldegenként rendkívül gyorsan ráérzett az itteni emberek §ondolkodásmódjára, lelkivilágára, Néhány önkormányzat kifogásolható hozzáállása míatt nem
bíztam a személyhajózásban, ám
Kiss László nagyon jól tudta, hogy
programok nélküI nem beszélhe,
tünk turizmusról, csak vendé§látásról, Amit tesz, kuriózumnak szá,
mít, kapcsolatban áll a vilá§§al, ő
maga egy internet."
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resik meg, nekem küldik a levelet
faxot" - mondja az energikus

rÁszló

vaÉiy a

vállalkozó.

Közben a polgármesterben is felvetődött, hogy itt élnek a Tisza mentén, így érdemes lenne feltámaszta-

ni a hajózást. Beszélta környező helységek pol gármestereivel, hogy létesítsenek kikötőket, s 1993 júniusára

négyet megépítettek. Hajójuk azonban nem volt, a Mahart viszont nem
rendelkezett kikötővel. Ám hajóval
igen, s a Passnavénak tetszett is az
ötlet, hos/ az önkormányzatokkal kö-

zösen indftsanak járatot. A csegei

szervezését, lebonyolíésát". Az

Telefon:

egyéni vállalkozó igennel vá|aszolt.
Víkendháza azóía a Passnave helyi
irodájaként (is) működik, a társaságnak természetesen ő az itteni képviselője. A hajót utóbb átkeresztelték
Csegére, az ötle€azda

pedi g

megkaF

ta a tisaeletbeli kapitányi címet.
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Kiss László jól ismeri a parton

lévő, vendé§látássa l, idegenforga-

lommal foglalkozó vállalkozókat, s

egy évre

f|

átutalás

D !/2 évre
D 7/4 évre

6 240 Ft-ért
3 276 Ft-ért
1 755 Ft-ért

Név
BeosZtáS:

a hajózás

o

,..., hónaptóI

Cégnév:

polgármester azzal fordult Kiss Lászlóhoz, hogy ,csak akkor írom alá a

szerződést, ha vállalod

című iapot

Megrendelem a TALLÓZÓ
példányba n
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Cím
E-mail

Fizetés módja:

Ahhoz, hogy Ön hó ele.jétől megkaphassa az újságot,
az előfizetési díjnak előző h6nap 22-ig be kell érkeznie kiadónkhoz.
Amennyiben a számlát más névre kéri, kérjük töltse ki az alábbi részt:

számlafizető neve:
számlafizető címe:

A megrendelólapot kérjük a következó faxszámra elkúldeni: 350-1117
Postacímünk: Napi Gazdaság Kiadó Kft,
1_135 Budapest, csata U,32.

Telefonszámunk: 350-0452

