
hajóskapitány

á
ld személyh ajózás 1993-
ban indult be a Tiszán. kiss
László a tiszai hajőzás szü-
letésének pi l la natától kezd-
ve ott van a fedélzeten, ő
szervezi. irányítja és vezeti
a programokat. - tVlegszál-
lottja va9yok lVlagyarország
második legnagyobb, és
legszebb folyójának, a ka,
nyargó szőke-Tiszának -
mondja átszellemülten a
kapitány.

Aki ellátogat a Csege
motoros fedélzetére. az
Kiss László segítségével
megismerheti a folyó cso-
dálatos növény és madár-
világát, és ahogy ő nevezi,
a,,legmagyarabb" folyó
történelméről tart előadást
a hajó fedélzeten. lVlinden
évben megszervezi a tisza-
virá9-túrát. hiszen sokan
nem tudják, hogy mi is ez
az Európában egyedülálló
jelenség. Ebben az évben
június 23-ára és 24-ére üte-
mezte be, ugyanis a tisza-
virágzás június utolsó har-
madában jelentkezik, Emel-
lett június 3-ától szeptem-
ber 29-éig szombat és va-
sárna pon ként vízitú rát indít
Tiszacsege és Kisköre kö-
zött, valamint lesz rock and
roll party, zenés-táncos tea-
délután, sőt St. N/artin új
dalai is elhangzanak majd
a fedélzeten. kiss László
büszkén meséli. hogy a

Kiss László í990-ig a Miskolci nnÁV
lgazgatóság forgalomszervezési veze-
tője volt. Nyugdíiba vonulása után
egy kis nyaralót vásárolt a tiszacsegei
üdülőfaluban azual a §zándékkal,
hogy hátralévő éveit kényelmesen.
nyugodtan élhes§e le itt feleségével,
De egészen má§ként alakult a sorsa.
Pihenés helyett meg§=ervezte az ide-
genforgalmat, és a Csege motoros ha-
jóskapitánya lett.

Csege motorosnak Európán
kívül is híre van. hiszen Új-
zélandtól kanadán, az
Amerikai Egyesült Államo-
kon, lzraelen és kínán ke-
resztül egészen Vietnámig
a vilá9 minden részéről jön-
nek utasok.

- Számomra az jelenti az
élményt, hogy nekem, aki
már 10 esztendeje nyugdíj-
ban vagyok, van célom, van
értelme az életemnek. lga-
zi örömöt okoz, hogy azok.
akik egyszer már jártak a
Csenge motoros fedélze-
tén, évről-évre visszatérnek
valamelyik programra,
lVl u nkája el ismeréseképpen
a IVIAHART Pasnave Sze-
mélyhajózási Kft. i gazgató-
jától az elmúlt esztendő
decemberében a Budapest
Konferencia hajón átve-
hette a lVlagyar Személy-
hajózásért 2000. kitünte-
tést. - Az életben nagyon
sok kitüntetést kaptam
mál de erre vagyok a leg-
büszkébb, Úgy érzem, ez
egy életmű koronája,

Továbbra is mindent el-
követek azért, hogy aki egy-
szereljön aTiszára, a legen-
dás Csege motoros fedélze-
tére, az jól érezze magát.
Jelmondatom továbbra is:

Navigare necesse est, va-
gyis hajózni kell, hajózni
muszáj.

Dávid lldikó
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