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Beszélgetés Kiss LászlŐval, a Tiszacsegén állomásozó Mathias Rex tiszteletbeli kapitányával
rRRRcó ulos

Miskolc (Ittvtl - A siker
furcsa jószág: igazán éIvezni,
együtt élni vele csak akkor
lehet, ha a megszerzéséhez
vezető utat közmegbecsülés,
elismerés kíséri. Mi sikeres
embereket kerestünk szú-
kebb pátriánkban, olyanokat,
akik ahhoz is hozzájárultak,
hogy a térségnek, amelyben
dolgoznak, híre legyen.

magyar folyót és ezt mutatom be
vendégeinknek is. Oly módon,
hogy aki egyszer a mi hajónk fe-
délzetére lép, ne csak lássa, ne
csak gyönyörködjön a folyó szép-
ségében, hanem tudjon is róla,

- Minek köszönheti a hetedik
X-en túl a íiatalossdgdt?

- Annak tudom be, hogy nem
álltam le nyugállományba vonu-
lásomkor, mint azt nagyon sokan
teszik. Nem szabad abbahagyni,
csinálni kell változatlanul. Meg-
győződésem, hogy engem ez éltet.
Mindennap megvan a feladatom,
vannak célkitűzéseim. Most
újabb kihívás számomra, hogy a
Csege vízibusz helyett megkap-
tuk a Mathias Rex személyhajót,
a legszebb, legelegánsabb, luxus-
kategóriának számító hajót, Ezen
olyan színvonalas rendezvénye.

ket Iehet tartani, amelyekre ko-
rábban nem volt lehetőség,

_ Mi kell egy sikeres élethez?
- Kezdődik a szülői háznáI, s

folytatódik az iskolával. A refor-
mátus gimnáziumban olyan neve-
lést kaptam, ami egész éIetemre
rányomta a bélyegét. A katonaság-
náI pontosságot, határozottságot
tanultam. A vasútnál fegyelme-
zettséget és határozottságot. Szigo-
rú voltam, de a legnagyobb köve-
telményeket magammal szemben
állítottam. Most, hory betöltöttem
a 70. évemet boldogsággai töIt el,
ha hajónkon Iátom a munkában
megfáradt emberek mosolygós,
felszabadult arcát. Örülök, hogy
élvezik a programot, gyönyörköd-
nek a Tiszában, hallgatják az
előadásaimat. Ilyenkor ú8y érzem,
az éLetem nem hiábavaló.

- Amikor bejártam a felesé- Klss László Fotó: Ádám János
gemmel a 350 nyaralóházból álló
üdülőfalut, megszólalt bennem a Tiszacsegére Európa minden ré-
kisördög. Azországmindenrészé- szébőI. Az írtirány Budapest-Fti-
ből,,idesereglett tulajdonosok zesabony-Tiszafüred-Tiszacsege
évente csak két hetet töltöttek itt, volt, ahol a Muskátli u. 58-as szá.
azután legfeljebb füvet nyírni és mú házat, Kiss László házát táb-
szellő,ztetni jöttek eI olykor-oly- la jelzi. Nyaralójában üdítővel,
kor. Ugy gondoltam, ez Isten eI- édességekkel, kisüsti pálinkávaI
Ien való vétek! Körbejártam az várta a vendégeket, akik az első
üdülőfalut, a házak javáról fény- két hét után rigy nyilatkoztak, jö-
képeket készitettem és megkér- vőre legalább háromra jönnek.
deztem az érintett tul4idonosokat: - Hogyan kerüIt szdraffildi
akarjátok-a, hogy megszervezzem utazóhént a uonatról a folyóra?
az idegenforgalmat? Azt mondták: Miként lett a Tisza rnegszdltott
Laci bácsi! Téged az Isten kti]dött! szerelmese?
Miért nem jöttél korábban? - - Attól, hogy élete során áIlan-
kezdte törtónetét Kiss László. dóan tágul az ember pupillája.

Magyar-német-angol nyelvú, Az üdülőfalu beindítása után,
színes fotókkal illusztráIt pros- 1993. június ].1-én felavattuk a
pektusokat készittetett. Barátain kiskörei, tiszafüredi, tiszabábol-
keresztül eljuttatta szinte egész nai, tiszacsegei kikötőket. Ez azt
Európába, s ennek hatására meg- jelentette, hogy több évtizedes
jelent Németh József csegei pol- szünet után a Tiszán újraindul.
gármester irodájában egy nemzet- hatott a személyhajózás. Idén áp-
közi utazási iroda képviselóje, aki rilis 26-án volt az ünnepélyes
a vendéget Kiss Lászlóhoz irányí- szezonnyitás, amelyen - mint
totta, Vele ós a tulajdonosokkal 1995-tőt minden évben - gyönyö-
járták körbe a házakat, kötötték rú csegei virágokból készített ko-
meg a szetződéseket, mellékelték ,szorút dobtam a folyó hullámai-
hozzáafényképeket, vitték mind- iba, Tisztelegve ezzől a Tisza á1.
ezt Koppenhágába, s terjesztették dozatai elótt. Petőfi és Juhász
Európa t7 országába 7 nyelven. Gyula versein keresztül szeret-
Aztán megérkeztek a vendégek tem meg a Tiszát, a legszentebb

Az elemi iskolát szülőfalu-
jában végezte, majd Miskol-
con, a Lévay József Reíormá.
tus Gimnáziumban érettségi-
zett 1951-ben. Orvosi egyetem-
re készült, de mert édesapjá-
nak szikvízüzeme volt, az
,,egyéb" kategóriába sorolták,
így nem tanulhatott tovább,

katonaság után a
pályaudvarra helye-Gömöri

Alsózsolcán született 1931
ben.

Az LKM-ben bugakószítő
segédmunkás, majd könyvelő
lett. 1952-tót a MÁv Miskolci
Igazgatóságának áIlományá-
ban Felsőzsolcán gyakornok,

zik, ahonnan főtiszti diplomá-
val a zsebében kazincbarciká-
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ra kerül, majd vissza a Tiszai-
ra. Négy év után állomásfő-
nök-helyettes lett, később a
forgalomszervezési és ellenór.
zési osztályon dolgozott, 1973-
tól csoportvezetőként 1990-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Nyugdíjasként üdülőházat
épített Tiszacsegén, mqjd meg.
kezdte a 350 házból áiló Udü-
lőfalu összefogását. Munkál-
kodásának köszönhetően nap-
jainkra tavasztóI őszig nyu-
gat-európai vendégek veszik
bérbe a házakat,

Nyolc éven keresztül ta-
,nult latinul, autodidakta mó-
don megtanult és beszél ango.
lul, németül, bulgárul, eszpe-
rantóul.
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