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nszncsrcÉrr az utóbbi években láwányosan fellendiilt az ide-

geníorgalom, s mindehlrez egy

energikus személy kellett, aki nemcsak ötleteket adott és cselekedett,
hanem a tettíekész embereket is felrázta,
l{iss tásdó egész életében alkal-

mazottként dolgozott, s mit hoz a
sors, nyugdíiba menetele után vállalkozó len. l q52. es 'q0. közörr a

Ennek eledményeként megin,
dult a nl,ugat-európai turisták
áradata Tiszacsegére - azóta
több család évről évre visszatér -, s ez Kiss Lászlót újabb
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Napi íakultatívprogra-
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mokat kezdtem szeweni
Eszak-Magyarország l"8szebb vidékeire és a Horto-

ígazgatóság forgalomszenezési

avattunk személyhajó-kikötőt, melyeket a helyi önkormányzatok építettek. Ezáltal komoly részt vállal-

és

l

lépésrekésztette.

bágyra. Három éwel ezelőtt
Tiszacsegéve1 együtt öt helységben

:llenőrzési csoportjának vezetője-
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szolgálaában állt, innen
ment nlugdíiba a Miskolci Vasút-
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Nyugdiiba ment, de nem nyugdiiazta magát
turrk az ewizedekig szLinetelő tiszai
személyhajózás újrainűtásában.
Az ónkormányzat szerződést kötöma Mahamal. rg} 'qj-ben forga_

lomba állítotmt a Csege motoroshaiót. Németh Józseí polgármester

ur kérésérefelvállaltam a Közép-

Tisza-vidék személyhajózási programjának szervezését, így lettem a

Olasz irodabútor
a.
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C,rocriábi?!

Csege tiszteletbeli kapitánya. Megszerkesztettem a menetfendet a

tiszalöki és kiskörei erőművek közötti szakaszon. Az írt kereszülvisz

a Tisza,tavon

-

mely Magyaror-

szág második legnagyobb állóvize
-, s 16 szigetet érint. A természetet

kedvelőknek csodálatos élményt
nyúlt a táj gyönyörú növény- és

madárvilága.

ként. Még '87-ben vásárolt Tiszacsegén egy nyaralót, mert szefetett volna

Az élő és holt Tisza, vala-

mint a Hortobágyi
Nemzeti park találkozásárrál fekvő Tiszacsege
követendő példát mutat
arra, hogyan lehet keilő
aktivitással kiaknázni
egy vorrzó környezettel

egy helyet, aho1 ny.Lrgdíjas

korában gondtalanul éldegélhet a feleségével.Ám

szewezői vénáia nem

lraglta nlrrgodni, a telepúlésenhamar Inegszer-

megáldott telepiilés
adottságait.
a

vezte, majd íellendítette
az idegeníorgalmat:

- 1991 vo|t életem első
.,szabad" nyara, s ezt aíía
használtam, hogy feldol-

A vonzó táj önmagában
nem elég

goztam az üdrilőfalut olyan pontosan, ahogy egy idegenforgalmi

prospektushoz kell. összeírtam az arra
alkalmasnak talált házak adatait,
színes fotókat is készítettem róluk
a tulaidonosok nagy örömmel íogadták, hogy valaki ezt íelváltalla.
Kapóra jött, hogy épp ekkor.lelent-

kezeft

az

önkormányzatnál

egy

rcmzetközi atazási iroda magyarországi képviselője, akit a polgármester

hozzám irányított. A következő

Júniusban még
a tavalyi árakon!
Számitógépes
berendezés-tervezés
lroda és Bemutatóterem:

e\ztendőben a fotóim és az adataim

bekerültek az koda színes prospektusába, mely Európa 17 oiszágában, 15 ezer utazási irodában,7
nyelven népszerűsítette a települést,
I
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