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I(özben a polgármesterben is felvetódött,
fagylaltra ew
hogy itt élnek a Tisza mentén, így érdemes csopoíttalJ s kÖZli,
lenne feltámasztani ahajózást. Beszélt a körhogy fél órát maradnyező helységek polgármestereivel, hogy 1é- nak. a jelzelt idóben ér
tesítsenek kikötőket, s 1993 júnlusáranégyet keznek és távoznak, Tíz
megépítettek. Hajójuk azonban nem volt, a ilyen emberrel meg lehetne sokMahart viszont nem rendelkezett kikötóvel.
szorozni a térségidegenforgalm át" - 1ellemzi
Ám hajóval igen, s a Passnavénak tetszett is az üzletembert Molnár Cyörgy, a tiszafüredi
az ötlet, hogy az önkormányzatokkal közöHotel Hableány tulajdonosa,
sen indítsanak járatot, A csegei polgármester
AíedéIzeten kiosztják az aktuálts étterem
azzal fordult I(ss Lászlóhoz, hogy ,,csak ak- háromnyelvú étlapját, mlnden utas felírja az
kor írom aIá a szerződést, ha vállalod a hajóáltala választott étel kódszámát, a kapitány
zás szervezését, lebonyolítását". Az egyéni pedig telefonon leadja a rendelést. Megérkevállalkozó igennel válaszolt. Yíkendháza azzéskor a prncérek azonnal kthozzák az ételt,
óta a Passnave helyi irodájaként (is) múköElőfordult, hogy az egylk közbenső kikötódik, a társaságnak természetesen ő az itlent
ben német turisták szálltak a hajóra azebéd
képviselőle. A hajót utóbb átkeresztelték elótt másfé1 órával, s a vendégló'ben megleCsegére, az ötletgazda pedig megkapta a
petten a szervezettség non plusz ultrájának
tiszteletbeli kapitányi címet.
nevezték, amikor eléjük tették az általuk váPONTOSSÁG. I(ss László jól ismeri a paíton lasztott menüt. Laci bácsi programajánlatot
Iév ő, v endéglátással, idegenf orgalomma1 f ogállított össze az egész esztendőre. Aki az
lalkozó vállalkozókat, s közülük jó néhány- utazásrabefizet, a hfuor is vezelheti, s ünnenyal üzlett kapcsolatban á11, a programokat
péIyes l<erere1< között kaplránnyá avarjáJ<.
maga tervezi, ,,Bár sosem tanulta ezt a szak- amiról okleve]et kap. .,Ugy gondolram. ha
mát, hozzáértésével,ieike sedésével, igényes- egy nosztalgiavonaton utazó Müller vagy
ségével,ambíciójáva1, korrektségéve1 példát Wagner úr vezethetl, a 424-est, a Csegét rs elmutat az idegenforgalmi diplomát szerzett kormályozhat ja" - jegyzi meg a kapitány,
fiataloknak. Ha délre bejelentkezik kávéra és aki MAV-os kapcsolatait mozgósítva azt is
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de a Volán is csatlakozójáratot állított br: a
vonathoz. A hajó ráadásul emellett sok mindenre aikalmas: taítottak már rajta esküvóket, orvoskongresszust, válialati rendezvényeket, nemzetközi konferenciákat, de azis
megesett már, hogy azEurópai Unió tagállamainak magyarországt nagyköveteit látták
vendégúl.

Tálán a hajózásnak is köszönhető, hogy
Tiszacsegét tavaly városi rangra emelték. A
település polgármestere így summázza véleményéta kapitányró1: ,,Idegenként rendkívü1 gyorsan ráérzett az íteni emberek gondolkodásmódjára, lelkivilágára, Néhány önkormányzat kifogásolható hozzááIlása miatt
nem bíztam a szeméIyhajózásban, ám l(ss
Lászió nagyon jól tudta, hogy programok
nélkül nem beszélhetünk turizmusról, csak
Amit tesz, kuriózumnak számít, kapcsolatban á11 a világgal, ő maga egy

vendéglátásró1.
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