
Cr. ö§zEFoGÁs

Nagy Gáspárné
1978-ban a deb-
receni kossuth
Lajos Tudornány
Egyetemen szer-
zett magyar-né-
met szakos kö-
zépiskoiai tanár-
diplcrmát. Azóta
mint első munka-

kesítésén tú] a cívis száltroda csa-

ládhoz tartoző üzletek, így az Lrany-
bika, a Cívis Szálloda, a Gyulai Park
és a legújabb esalácltag, a

Tiszaújvárosi Cívis Phónix Száiloda
komplett idegenforgalmi termékkí-
nálatának a külftjldi vásárokon, ki-
állításokon történő értékesítése,

Német, angol. orosz nyelverr be-

szél. Eddigi tevékenysége és ered-

ményei azt bizonyít1ák, hogy elköte-
lezett a társasággal és így termé-

szetesen az idegenforga}rni vendég-
1átással szemben. Elhiva,tottságá-
ból is következik, hogy folyamato-
san tanulnrányozza a száliodás
szakma technikai, üzemelési fejiő-
rtrését és aktív kezdeményezője a

Délibáb Szállodában is megvalósít-
ható korszerú mó<iszerek bevezeté-

sének.
A Délibáb Szálló és Nagy Gáspár-

né élenjáró működésének elismerése
az is, hogy . "ggv éve 

_ _ 
a

Haj dúszoboszlói Önkoirnányzat Ide-

genforgaimi Bizottságában is aktí-
van tevékenykedik.

hely 1978 júrriusától dolgozik a Cívis
Hotel és Gasztronómiai Rt, hajiús-
zclboszlói l]élibáb Szálloda és Ette-
rernben. A kOzel 20 éves munkássá-
ga alatt eló'bb mint száLlodaigazgatő,
helyettes, majd 1993-tó1 az 530 ven-

déget fogadó lláz igazgatójaként te-

vékenykedik. Emberi habitusa, í'e1-

készü}tsége lehetővé teszi, hogy el-

méleti, és gyakorlati munka terén is

színvonalasan lássa el feiadatát,
Súlyt helyez arra, hogy aházkí,

nálatában, szé]eskörű szakrnai mun-

kájában érvén),re jusson a rnarke-

ting szemléletű üzletpolitika, 19,97

januar3atOi, rnint a Cívis Rt, sáles

marketing managere dolgozik, Fő fe-

ladata lett a Détitláb Szálloda érté-

Közgyűlés után
Szövetségiitrk május 5-én taftotta el-

nökségi, majd közvetlen utána éves köz-

gyúlését. A tanácskozásokrói célszerú

megemlíteni néhány tdőszerű ténát,
ilyÚ, hogy kilenc hónapi el&<,észitő

munka után az érdekelt szalrszer-v-ezet-

tel íblvbatott konstrrrktív vitában meg-

sztiietltt az ÁgazatiKollektív Szetződés
tewezete. Miután az einökség at,erveze-

tet elfogadta és a közgy{ílésen ismertet-

te, az ajavaslat szúletett, hogy legyen

szélesebb körú a nyilvánossága, Je}en}e-

gi számunkban ezt az Osszefogás szer-

kesztősége meg is teszi"

Szerepelt a Közgyúlésen az 1997, éli
tagdíj mértéke is. Az elnökség majdan a

közgióOs hozzáját,l\t a tagdíjak ez évi

157o-os emeléséhez.

MB Travel
Az NIB Travel Serwice két önálló bu-

szos váilaikozó társu}ásáva] jött lótre

1992-ben. L céI az volt, hogy nyugati
minőségú buszokkal és mu,nkastílussal
megfeleijtink az egyíe növekvő elvárá-

soúak, A munkánlr eredrrrén),e, hogy

idén lesz a cég 5 éves és 22 saját, kü-

lönböző- nréretú arrtóbusszal rende}ke-

zúnk az öt fős személyautóktó1 az 53

fós luxus autóbuszokig. A sajátjármú-
parkunkon kívül folyamatosan kb^ 30

tisebb vállalkozótól bérelúnk buszo-

kat, igy naponta átlagosan
40-60l49,-53 személyes, légkondí-
cionált, hútóvel, megfelelő csomagtér-
rel, mikrofonnal, magnós rádióval fel-

szerelt buszt dolgoztatunk, Ezek egy

része WC-vel, videoval rendelkezik,
MERCEDES; SETRA, BOVA, IVECO
típusaink vannak, de dolgozunk még

iNanUS, il1. NEOPLAN buszokkal is,

melyek megfeielnek a nemzetközi
kö.,.etelményeknek.

Eisósorban idegenforgatrmi szálli-
tással foglalkozunk, biztosítunk buszo-

kat repüiőtéri transzferekhez, vállalati
kirándulásokra, kiilfOidi vásároi<ra,

síutakra, konferenciák komplett szállí-
tását a,budapesti és vidéki programcrk-

ra, de nagy gyakorlatu,nk van külftjldi
transzfer:ekben is. A gépkocsivezetó'k

rácliótelefonnal rendelkeznek, németúl

és/vagy angolul beszéinek, Jól felsze-

relt irodánk, kiépített egyedi szárnító-
géprendszerünk lehetővé teszi, hogy a

megrendelólr elvárásainak tökéletesen
*"gfol"13i.i.rk. Buszaink jelenléte, mi-

nóúge és az elégedett megrendelót
biztosiqai<, hogy egyre többen ismerik
meg szolgáltatásunkat,

Eöry tsotond

l Vtsaári MihúIy

Kiss László
eexp.*t#!q§§í*_§nádÉ*.táa9s,:§'ic'

MÁV nyugdíjas, a
MAHART tisza-
csegei tiszteletkre-
1i hajóskapitánya.
Még 1987-ben vá-
sárolt Tiszacse-
gén egy- nyaralót,
mert családjával
szeretett volna

Napi fakuitatív programokat
kezdett szervezni Eszak-Magyaror-
szág iegszebb viclékeire és a Horto-
bágyra,

Kezdeményezésére Tiszacse-
gével együtt öt helységben avat-
iak szernéiyhajó kikötót, amelye-
ket a helyi önkormányzatok épí-
tettek. A MAHART-tal történő ön-

kormányzati szetződés alapján
1995-ben forgalomba áiIították
Csege motoroshajót. Így iett Kiss
LászLő a Csege tiszteletbeli kapi-
tánya. Ó szerkesztette meg a me-

netrendet a tiszalöki és kiskörei
erőmúvek közötti szakaszon, (Az

út keresztüI visz a Tisza-tavon,
mely Magyatarszág második leg-

nagyobb állővize -, s 16 szigetet
érint. )

Tiszacsege és egy aktív alkotó-
ember követendő példát mutat, ho-

gyan lehet kiaknázni egy vonzó
kórnyezettel megáldott település
adottságait.

nyugdíjas korában gondtalanui é1-

riegálni. A településen hamar meg-

szervezte, majd fellendítette az ide-
genforgalmat. Összeírta az arta
alkalrnas ]názak adatait, színes
fotókat is készített róluk, Egyszer
arra tévedt és jelentkezett az ön-

kormányzatnál egy nemzetközi
utazási irocla magyatotszági képvi-
selője. Kiss Lászió szervező munká-
ja nyomán a következő esztendó"ben

ez az iroda euTópa I7 otszágában,
15 000 utazási irodában hét nyel-
ven népszerűsítette a települést,
Megindultak a külföldi turisták
Tiszacsegére,


