il,ffi#Jil}üffiTflffiHlflffi
lfénvteienek voltak leállírani az alsó-trszai

lf

rralózást. pedigazember azt várná. hogy

egy akkora város, mint Szeged, el tud tartani
egy hajót. Ha ott is lett volna egy Laci bácsi,
biztos másképpen alakulnak a dolgok, hiszen

a 'rcghatározottabban az ő érőeme, hogy
Tiszacsege központtal a T tsza középső, Ieghosszabb szakaszán szeméIyhajó közlekedik.
A kapitányi titulust a hajón szolgálóktól
kapta, tiszteletük 1eléü1 - meséli Horváth Péter, a Mahart-Passnave l(ft. hajózási felelőse,
s hozzáteszt, nem kizárt, hogy jövőre

a

tiszacsegei szakaszúj hajót kap.

oRszÁGlMÁZS. A hosszú évtizedeket az

uilenlll

töldön,

László Tiszacsegén szerette \)llna kiyiheuni 39 munkáyal
töltött életél,énelefáradalmait. A dolgok azouban máskéyy
alakultak: fellendítette a telerülés idegenforgalmát, s
megszer\)ezte a folyó e szakaszáíx a Személyhalózást.
IQss

l
l

államvasút alkalmazottjaként ma8a mögött
tudó l(iss László maga sem gondolta, amikor
miskolci lakosként 1,987-ber, megvásárolt
cgy félig kész nyaralót a tiszacsegei üdülőfa1uban - mert feleségével itt kívánták tölteni
aközelgő nyugdílas idelüket -, hogy a vaspartpát egyszer majd hajóra cseréli. Azonban

huzamosabb otf-tartózkodást követően rájött, hogy a víkendház-tulajdonosok két he,
tet, ha itt töltenek, s ezenkívül néha, egy-egy
hétvégénleszaladnak füvet nyííni,az esztendő zömében így a 350 nyaraló kihasználatlanul, üresen á11, Ráadásul a termálfürdó
mellett, a Hortobágyi Nemzeti Park széIén,
aho1 a természetvédelmi területnek nyilvánított Holt-Tisza találkozik a folyóvai, s csak
küiön engedéllyel látogatható l(ácsa-sziget

közelében.,,Szóitam

r

a
1
*.

a

tulajdonosoknak,
hogy szívesen megszetv ezném az ldegenfor
galmat, mert volna, amiidevonzza a tuíistákat, a házak kiadása ugyanis hozna egy kis
jövedelmet, fenntartásuk most viszont csak
vtszi a pénzt. I(törő lelkesedéssel fogadták,
hogy akad, aki ezt felvállalja" - emlékszik
vissza l(ss LászIó. E felhatalmazás birtokában a vállalkozó szellemű úriember hozzáfogott ötlete megvalósításáh oz. Y égigfotózta a
rryaralóépületeket, 1eírta, milyen lehetőségeket talál az tdelátogató, s L<észíttetett egy

angol-némel-magyar nyelvú színes prospektust, amelyet baráti szálainak klhasználásával szétküldött Nyugat-Európába. Vasutasként is sokakat ismeítJ az eszperantó
nyelv szerelmeseként is szeít tett kapcsola-

tokra, de a külföidre szakadt egykori osztálytársalt sem hagyta ki, A szetencse is segítette, hiszen ezt követően felkereste Németh

a helyi polgármestert egy német-dán utazási iroda képviselőle, hogy fe1z
térképezze a környéket, Igy azután e társa,1
o
N ság bevette a hétnyelvű, számos országban

'", ,_" {b..-

Lenin kohászati Műveknél
Klss
helyezkedett el segédmunkásként. Esy evre ía, 1 952-ben ,,átigazolt" a Magyar Áilammivel gyerekkora óta nagyon szeretett
mint
az 1 990-ben törtónt
dolgozott a szervezési

I
_csoport

Miskolci

fenntartva 199l-ben

Józseíet,

É Ler]esztett prospektusába a hétvégiházakfoZ
)o tóit, s megkötötte a szerződést a tuiajdono.ö

sokkal. I(ss László elkészíttettea térségre

o vonatkozó prospektusokat, gondoskodott
F

útb aigazitő t áblák elhelyez éséről a t elepülés
hatáLától az üdüIőtelepig, s nyaralója hall;ában fogadta az étkező vendégeket pálinkávai, üdítóvel, édességgel. Atadta nekik a ktricsokat, elkísérte őket a klbérelt épülethez, s

elezte. hogy bárminemú problémáv al hozzá
forduljanak. ,,Aki egyszer rtt járt, rendszeresen visszatér. lrÁár nem ts az utazási irodá'"
keresik meg, nekem küldlk a levelet vagy a
faxol" mondja az energikus vállalkozó.
j
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