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Navigare necesse est...!
l :.. .hajőzni kell...!:l

Az emberiség történetével szorosan összefiigg ahajőzÁs kialakulása- Hamarosarr
r.ájöttek, hogy ha egy faíönköt a folyó vizére helyeznelq utazri lehet rajta Hogy
kényelmesebb legyen ezen a haladás, kivájtrák és tigy helyezkedtek el benne. Azért,
hogy ttibben ery iőberr elféfenek rajta, k bb rönköt összeerősítettelq ís/ atalult ki
a ütl;j. Ezr követték a vitorlás hajó\ amelyek még mindig fából készültek de
néhény uaz éwel kesőbb elkezdtek a vasból, acélbol készíteni a nagyobbnál
nagyobb gőúajókaL A mai legmodemebb hajókat - a nukleáris atomhajtrású

tengeralat§áóktól a öbb emeletes zí-5 csillagos luxus száloda hajóig - a )O([
század embere már ismeri. Nem csak a tengereken lehet hajómi, a nagy folyók is
kínflják magukat a hajósok szÁíí|aía. Nekiink magyarokrrak csak volt tengerünk, s

a legszebb és legmagyarabb szent folyónkat a 9'l7 k:n. hossá Tiszít is
megrövidítette 585 km-re a trianoni békeszerződes! Ezerr a folyón is volt
hajóközlekedés a háboru előtt. Az őstermelők a menetrendszerüerr közlekedett
járatok fedélzeÉn sállították temÉkeiket a piacra, mint pl, a nagyködii csereszryét
a szolnoki piacra. Több &tizedes sziinet következeü, mígnem a Tisza menti
teleptilések önkorrrtiryzatai ra nem jöttek hory milyen leheóséget jelerrtene a
személybajozís újra inűtasa" lllszm az idegerrforgalom lenyeges fejlőxlesét
jelenthetré a folyami hajózás beinűtása. Szerencsére a Mahart Passnave
személyhajózási ld. vezeóiben partrrerre taláttak! Így kertilt sor 1993 június hó l1_
én 13 .00 órakor a kiskörei, 15.00 órakor a tiszafiired-örvényi, 17.00 órakor a
tiszabábolnai, majd végü a legszebb, a tiszacsegei kikötő avaüá§ára 18.00 órakor.
Etttíl a napól kezdve bábráskodtam a Ttsza középső szakaszil;' a szsruélyhajózís
megszervezésén, a programok kialakítrásár; a közönség meghodíüásán, hiszen mint
nyugdíjas közlekedési szakember, 1990 szeptembere óta szabad emberként
lerakűattam az idegenforgalom alapjait Tiszacsegéí! ahol az üdüőfalunak és
csoúílatos kömyezeÉnek ery életre elkötel%tem magarn Jellemá,hogy raúg az
első eszterrdőben 2980 utasa volt a Trszacsegerr állornrásozó vízibusmalq addig
2ú4-tr,n -utolsó ,pktíf'hajós életemben - 14750 utast fogadhattunk. Ez azóriísi
fejlődés aá eredmenyezte, hory a vízibuszokat fel kellett vá,ltani a legragyobb
200 utast befogadó két fedélzetes hajóra. Természetesen ezt csak rendkívül nagy
szsrvező rrrunlcával, rengeteg energia es idő náfordítassat teljes sáwel és
felelősséggel, a Tisza inánti rajongrással es lelkesedessel lehetett elémi. Az
esztendőól-esztendőre elkészített (hónapr4 napr4 ónára-percre) programajránlatot
10000 peldanyban el kellefi juttatrri a megélmt közönséghez. Ezért minden
esáendő tavaszím végig kellett jrárni az utazísi kiállításokat/ Budapes! Debrecen,
Miskolc, Szolnoiq Kaposvár, Sopron sőt Novi Sad es kbb kiilföldi várost./ Jeles
űtum volt a csegei hajózás órtenetében 1995 június 23, amikor a ,,Szenües
motoros"-t kéráemre elkeresztellrik ,§sege motorosnak'. Ez a tujó aóta is
büszkén viseli nevét és a csegei címert Sárospatak /Tokajtól-Szegedig. A
felejttretetlen hajókeresztelőt amap este az egész ország á+hatta a tv csatorruák
híradóiban. Mint ahogy rendszereserr ájékoztattam anezőket, illetve hallgaókat a
tv-k és radiók studióiban, kiilönkizí magazin mrisorokban meghívott vendég]<ént
élő adásokban, illetve a napi-, heti lapokban és az idegenforgalmi szaknai
lapokban. Kialakult egy kirzsköztinseg, akik éwől-évre üsszatértek valamelyik
progíama De jöttek Ewópából, UsA_ból, Kanadíból, Közel-Keletííl,
Egyiptomból, Uj Zélandbó| Afrikíbol, Izra€lMl.... Fogadnrk az euópai uniós
orságok nagykövetei| minisztereke! államtitlcároka! orsággytilasi kepüselőke!
nemzetközi katonazenekarok karmesterei! a magyaí hadsereg vezérkuát.
Rendeátink nemzetközi konferenciákat tizletemberck tdálkoznjat" árubemutató-
kag orvoskongresszust igazgaói tanricsiiléseke| orsz{gos jeglzöi tarrácskozlst.
Helyt adtunk a megyei köz$,iílések tanácskozísínalq a magyaí vöröskeresá
konferenciájának, Fogadmk a mozgáskorlátozottak, sávbe€gelq
gyengén látóh asznnrások egyesüetét, Megszerveztiink ktilönkizi jubileumi
rendezvényeke| eskiivőket, Szívesen láttuk a nyugdíjas egyestileteket óvodrásokaq
közepiskolrásoka! egyetemisákat és mindenkit, aki szerette volna megismemi a
hdónk fedélzetéről a kanymgó szőke Tisza szepségeit, a Tisza-ó csodálatos
szigetvilágát, a maga prárafJan madrár- és növényvilágáva| amelyól minderr
a]kalommal mindenre kitefjedő előaúí§t taítottam a hajó hangrendszeren keresztíil,
megfiiszerezve Peófi és Juh.ísz Gyula legszebb Tisáról írott költeményeivel,
hangulatos zenei aláfestésekkel. Felhasmiálva mindezen alkalmakat, módom volt
megismertetni Tiszacsege idegenforgalmi vovsrejét kepviselő valamumyi
objekhrmot az"al a remárnye| hogy a ólem hallott
információkat magukkal viszik vendégeink és aa tovább is adják! Ea megtehettem

valamennyi idegenforgalmi fórumon is, ahová rendszeresen kaptam meghívásokat:
Budapest Debrecen , Miskolc és a Tisza-tó Énégében mint előadó. Küön élrnényt
jelentett szímomra, amikor öiskolás és egyetemi ha[gaók kerestek meg
konzultációra a tiszacsegei ténég, illetve a tiszai személyhalőz,as idegenforgalmára
gyakorolt hatasait elemezve, ugyanis nagyon sok konkrét arryagot kaptak tőlerq
amit bedolgoztak diplomamunkájukba és ilyen módon is eljutottak érségiink
pozitív eredményei. sikeriilt hagyományt teremteni 1995-ó1 az iinnepélyes

szezonnyitásnak, amelyet egybekötöttem sajtóájékozlaróval, ahol a módiák nagy
sámban és mindig sávesen vettek részt, akik szívesen adták a látott és hallon
információkat tovább néóikne( hallgatóiknak illetve olvasóiknak.
Hagyomanyt terem€ttiink minden esáendőben megismételve az arryák napi-,
gyemeknapi és tiszavMg túrákat, illetve a jeles névnapi túrákat. Nag;, öíömönre
szolgált, hogy jelentős mértékben meg trrdtam növelni a forgalmat a Tisz,a- menti
vendéglátó egységekben, a sállásadókná1, a motorcsónak i.íkötőket iuemelte-
tőloiél és még nagyon sok helyen. A hajónk fedélzetén vezetett és betelt vendég-
könyvek őszinte és dicsérő, eüsmeró bejegyzései színes fotói életem hátralévő
részeben gazdag élrnénysorozatot, kellemes vissza- emlékezéseket fognak jelen-
teni, De szívesen fogok visszaemlékemi a Tiszacsegéről 1992,ben írott - a Magyar
Rádió által meghiídetett - országos első díjat nyer1 pályazalonra, amelyrek
kapcsán első fuben került be Tiszacsege neve a Magyar R.ídióba, vagy 1995.
március 15-i iinnepi testiiieti ülésre, ahol elsőként vehettem át a ,,Tiszacsege
Nagyközségét' kittintetést, 20ü december 21-re, am]kor az 500 személyes
,Budapest konlerencia hajó" fedélzetén a Mahat Passnave igazgatójától vehettem
át a ",,\4agyar Sirrnélyhajózásért'kitüntetést, vagy 2002-re, amikor a,,Tisza{ó
rógió turisaikai szolgáltatoja" címet nyeftem el. Mindezektől többet jelentett sá-
momra, hogy nyugűjas vasutasként kiérdemeltem a ,Jiszteletbeli Hajóskapitany"
cúnet a hajós lírsaülomtól. Ezúton szerelnék köszönetet mondarLi mindenkinek,
aki önzetlenül segltette munkán"rat: A merliaknak, a Ma}rart Passnave és Mahar
Tours vezetőinek és munkaLlnainak, a Tisza+ó régió munkatánainak, Tiszacsegt
önkormanyzatárrak, nevezetesen Nérneü József polgár-mesternek, Bodná
Györgynónek, aki évek óta olyan szívesen kószítctte a gyönyöru c:;egei vrnigokbó
font koszorut, amelyet az irnnepélyes szezonnyiás sonín dobtanr a fedé]zetről t

Tisza hullámaiba. üsztelegve a folyó áidozatainak, amelyeke rátekinWe minder
alkalomma1 kicsordultak a könnyeim a meghatottságtól! A tiszacsegei Cantart
énekkamalg a ma,soretteknek, az aroktői ,§ury-aütők, együttesnek _akik karrierje
itt kezdcldött a szenély,hajó kikötőben - a miskolci Walcer szalonzene- kirrnak, a

tv-k l jól ismert és közkedl.elt Alex Tarnasnalg aki több alkaiommal adott
fergeteges élő koncertet, az előadó művészelcrek akik színvonaias rnűsonrkkal
szórakoztattrik a hajó közönségéti Remélem, hog,v mrrrkán követői fisaeletben
fogiak tartani ,az évek óta kia]akult és oly sckak álta] kedvelt és szeretett
hagyományos programokat ós fobtahi fogják! Nagycn sok sikert, erőt, farad-
hatatlan tevókenységet, az rrtasok irant nregórtó szcteielel-
és tisáeletet kiváno\ hogy tovább fejlődhessen a tiszai személyhajózás a
megkezden
és kitaposott
úton!
Megérdemli
ez a folyó,
hogy
tiszteljük és
szeressük,

még ha
oiykor-
olykor olyan
szeszélyes is
mint pelűul
most, amikor
jocskán

kilépett a
medréből!
Ezí is
megszoktuk!
Oly sokzor
ismételtem a
fedélzeten

taított
előadasaim
során, amit
most itt
utoljára
ismétlek
meg:

ismerem a
Dunát,aDnyepert,aMoszkvát,aNévát,eSzajnát,aTemzét,aJorciant,aNílrrst,
hogy csak a nagyobbakat említsem, mindegyiinél kedvesebb és szebb ez,aszőke,
kanyargó folyó. l-átogassák ezÉrt minél többen, gyönyörködjenek az ismót
visszakeríilt,,Csege m/s" fedélzetéről a kizöldiilt galéria erdőkben, a madárvilágban
s a halak ficánkolásábarr és soha ne feledjék: ,,navigare necesse est. . . !

Ilformációk: www.nrahafiptssnave.hu
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