
A könny is kicsordult Kiss
László kapitány szeméból a kö-
zép-Iiszaí személyhajózás idei
szezonnyitányán Tiszacsegén,
amikor,,nyugállományba vo-
nult" motorosára emlékezett.
Egy évtized után ugyanis a le-
gendás Csegét felr,áltotta a

]vlathias Rex. Az öröm könnyei
ís voltak, nemcsak a nosztalgiáé,
hiszen az űj lnaló több embert
tud száIlítani, újabb szolgáltatá-
sokat biztosít: elődjéhez képest
már luxus kategória, A Csege pe-

dig amúgy a Bodrogon folytatja
majd szolgálatát.

Az elmúlt egy évtized alatt

TURIZMUS

több tízezrerr hajóztak Kiss Lász-
J.ó kapitánnya], aki - mint mond-
ta - elkötelezte magát amellett,
hogy minél több emberrel ismer-
teti meg ,,a legszentebb magyar
folyót". Ez sikertilt is, hiszen ta-

valy már a második ,,,endé8-

körr1 vel kellett megn; itnia.

Egy új kateg,ória
Az idei szezonkezdetet törté-

nelmi fordulópontnak tekinti a

kapitány. Eddig ugyanis vízi-
buszok üzemeltek a folyón, a

N4athias Rex pedig már egy egé-

szen új kategória. Egy hétte} ko-
rábban indult új kikötójébe,

előbb lefelé a Dunán, rrrajd
Titeltó1 már a Tiszán felfelé, A
150 vendéget befogadni képes,
alsó utasteres, felsó fedélzettel
ellátott hajó a szóke folyó kö-
zépső szakaszán szeptember vé-
géig vagy október közepéig tel-
jesít szolgálatot.

Felmerült már persze gondo-
lat, hogy a hajót - a nevét egyéb-
ként éppen itt kapott - elődje
után kereszteljék át Csege IL-re,
s ez eIőI a N4ahart Passnave Sze-
mélyhajózási Kft. vezetósége
nem is zérkózott el. Mivei azon-
ban egyik legnagyobb történelmi
személyiségünk, Mátyás király

FoRDul-Ó És FoRDuLAT A KözÉp-rIszÁru

Fobrtassd, Csege!

nevét viseli a hajó, Kiss Lászlő a

helyieknek nincs el]enére, hogy
maradjon minden így.

Ez csak a kezdet
,,A N4ahart Passnave vezetősé-

gének közös döntése volt, hogy
a Mathias Rex Tiszacsegén üze-
mel ebben a szezonban" - emel-
te ki Horváth Emil ügyvezető. A
1,07 éves nagyváilalaton beltil
múködő szeméIyhajózási cég
harminckét hajójával évente 2-

2,5 millió utast száliít, négy éve
folyamatosan 200,200 millió fo-
rintos nyereséget produkál. Így
aztán természetes, hogy a dön-
tés szigorú elvek alapján szüle-
tett meg.

Szempont volt, hogy milyen
teljesítményt nyújtott eddig a
csegei kikötő, amely félúton
fekszik a Tisza-tó és Tokaj kö-
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