
A Tisza középső szakaszán -
több évtizedes szünet után - 1 993
június hó 11-én újra indulhatott a
személy-hajózás.

Ekkor lettekfelavatva, átadva a kis-
körei, tiszafü red-örvényi, tiszabábol nai

- és a legszebb tiszacsegei személyhajó
kikötők. A MAHART PASSNAVE KFT.

négy darab 150 személyes vizibusza
üzemelt ekkor Szegeden, Szolnokon,
Tiszacsegén és Tokajban,

A Tiszacsegén állomásoző ,,Sár-
rét" mls. 1995 június hó 23-án lett
elkeresztelve,,Csege"-nek, amely
kiérdemelte a ,,legendás" jelzőt,
hiszen a világ nagy részéről fogadta
utasait. közöttük jeles személyi-
ségeket is! Í9y pl.: Nyugat-Európa
Uniós orszá9ainak nagyköveteit,
minisztereket, államtitkárokat,
tábornokokat és egyéb ma9a5
beosztású állami vezetőket.

A népszerű vizibusz közkedvelt tú-
ráival, exkluzív rendezvényeivel ha-
mar kinőtte magát, ezért a MAHART
PASSNAVE vezetése Budapestről
Tiszacsegére vezényelte egyik
legszebb rendezvény hajóját, a 1 50
személyes ,,MATTH|AS REX m/s"-t.

Az április hő 26-án tartott
sajtótájékoztató illetve ünnepélyes
szezonnyitás óta nemzetközi - és
belföldi csoportok élvezhették a hajó
nyújtotta lehetőségeket mind az
elegáns szalonban, ahol 80, mí9 a
felső nyitott fedélzeten 50 utas tud
négy személyes asztalok mellett
helyet foglalni.

Mivel a hajónak melegítő kony-
hája is van, í9y lehetőség van kózös
ebéd, vacsora vagy ültetett illetve
állófogadásokra is!

Aaélőzene sem lehet hiánycikk-
igény esetén!

Az állandó jelleggel üzemelő,
gazdag választékkal rendel kező büfé
csak tovább íokozza az utasok kom-
fortérzetét.

Természetesen ezen a hajón sem
maradnak el a legszentebb magyar
folyóról vagy éppen a tiszavirá9-
zásről szólő előadások, amelyeket
Petőfi és Juhász Gyula legszebb
riszár6l írott költeményei fű-
szereznek!

A szeptember hó 29-ig tartó
pro9ramsorozat legnagyobb része
már le van kötve, de néhány köz-
kedvelt névnapi turára - korlátozott
számban - mé9 van lehetőség a
bejelentkezésre.

Í9y pl.: július2l-i Magdolna,28-i
Anikó, augusztus 1'|-i Klára, 18-i
llona,25-i Lajos, szeptember 11-i
Erika-Rozália, 15-i Edit és 29-i Mihály
túrára /Kisköréig/. illetve a július 27-
i Anna és az augusztus 20-i Szent
lstván túrára, Tokajba.

A közbenső szabad napokon
bármiféle rendezvény megtartható !

A lehetőségekről, bejelentkezési
feltételekről. tarifákról a MAHART
PAssNAVE TlsZAcsEGEl KÉPVlsE-

kapható szíves tájékoztatás.
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