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Egy év alatt megduplázta a forgalmat

,!_r* ia ,g-í, / 3.

A közép-tiszai személyhajózás
újraindításával beírta magát a
folyó és a turizrnus történetébe
Kiss László, a miskolci vasutas
nyugdíjasból lett tiszteletbeli
hajóskapitány. Tiszacsegei trá-
zissal szervezíe a szíjke folyó ha-
jóiaását Tokaj és Kisköre között.
Laci tlácsi fogalom lett a szak-
rrrálran, amit az is jelez, hogy ta-
valy, rrrikor mindenki sírt, meg-
duplázta az utasok szárnát hajó-
ján. Azonban ezzelbe is fejezte,
ezenfúl csak turistakénÉ száll
hajóra.

Diósgyőri iakásában beszéltel
tiink Ki,ls LószlóvaL aki 73 éves
korából nr7ugodtan ietagadhatna
egy tízest. Első blik]<re azanna1
vágta, hogy 1993. _iúnius 1i-én
vezényeit e]őször hajót a Tiszán, s

il év alatt több tízezer turista él-
.,,ezhette kitíínő előadását a folyó
és térsége éióvilágráról, a látniva-
lókfól. Két éve a szakrna elisrne-
résekérrt az e]só'I< között nyerte ei
a Tisza-tavi régió rnarketin_g riíját.
Sajnos minderról már csak rrrúlt

zetére... A növekedós
titkát is elárulta a távo-
ző kapitány, sok az elé-
gedett, visszatérő ven-
dég, aki hozza barátait
is, a másik pedig, hogy
felkerül,t az Internetre a
lrajó programja. No
ft.reg az is kellett, hogy
a szernéiytettől rnaxi-
mális pontosságot, fe-
gyeimet követelt. Nála
bizony fehér ingben,
rl},,akkendót)en kellett a
tengelészeknek dot-
gozniuk,

,,Sirna" nyr:gilíjas-
ként sen; log ulrati<oz-
ni.

- Felúljííc;tiam közberi á nyala-
lómat Csegén. mái csak a keítést
kell lefcstetni. Egész n_yároi,l ot1

]eszcji, Elvezenr az életet. na tehe-
tem. ulazni is fogok és feldolgo-
zoí,n a napiói;nat, amelyeket
l956-ban. rnég mint vasutas tiszíi-
iskoiás kezdtem vezetni, Kalando-
zásaim címmel. Még nern tqdom,
mi lesz belőle * árulta ei távlati

céljait Kiss Lászlő.Lesz rnit ími. s
taián egyszer könyv formájában is
rnegjelenik - mivel vasutasként
egész Európát bejárta, a hajózás_
sal, tengerrel kapcsolatos szerel-
me is ekkor köttetett. Az Azovi-
tenger kivételévei Európa vala-
nrennyi tengerén hajózott, de nún-
dig hazatalált Miskolcra. Elmé-
nyei vanna"k tehát bőven...

(csol)

idóben beszéihetünk. mivel kiss
László érdeklődésünkre közölte:
tekintettel a tiszai személyhajózás
átszervezésére visszavonul. A fo-
lyótól azonban nem szaka<i el, hi-
szen nyaralója van 1iszacsegén, s
a ny;ír kezdetekor visszatér a víz-
partta. ígaz. most már. tnint tut-is-
ia. DöllléSe vligie6:cr. már ,, i5sla
is adta vállalkozói engeclélyét
Tiszacsegén, nehogy kísértésbe
essen. Egyelőre még nem tudnr. ki
lesz az utódja. de ezmár a Níahart
Passnave gondja,. Annyi biztos.
irel-réz iesz lrasoilldt, prcdukálnia.
mar csak azért is, nii.vei az elrnúlt
évben, amikor szinte mir;denki
sút az idelsenforgalni szakr_;lában,
hogy kevesebb a vendég, Lacl bá-
csi rlegdupiázta a gonCjaira bízott
hajó forgalmál, több mint l0 *zren
utaztak vele"

Elsőként egy prágai irodár,al
1r!ötöít szetződést, majc több haza-
ival, s a nyári fős,zezatlban egé-sz
nap úton volt a hajó. A végén nr:1_1

előfordrrlt, hogy nem tudta vállal-
ni a csoportokat, mert egyszerűen
nem fórek i'ei a Zebegóny fedét-


