
 

 
                                           AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

 

1. California  /San Francisco – Orange County 

 

                                              TISZACSEGÉTŐL SAN FRANCISCOIG I.  

 

                           
     
Europa, Ázsia, Afrika, Közel-Kelet után eljött az ideje, hogy nekivágjak a nagy utazásnak. 

Diákkorom legnagyobb álma valósulhatott meg hetvennyolcadik évemben. Az indíttatást az 

adta meg, hogy gimnazistaként öt évig tanulhattam – latin mellett - az angol nyelvet. Kedvenc 

tantárgyam lett már csak azért is, mert angolul levelezhettem egy New Yorki kislánnyal, Cla- 

raval. Ekkor határoztam el, hogy mielőtt elbúcsúznék e földi élettől, el kell jutnom a korlátlan 

lehetőségek hazájába: AMERIKÁBA! 

Az én korlátozott anyagi lehetőségeim között azonban ez valóban csak álomnak tűnt. Az 

életem során többször tapasztaltam azonban, hogy egyes álmaim valóra váltak. Most is ez 

történt!  

Kedves – váratlan – meghívást kaptam Californiaból Sylvia Larsontól, aki annak a Kathleen- 

nek a leánya, aki már évek óta hűséges útitársként rendszeresen elkísért világkörüli útjaimra. 

Sylviát személyesen akkor ismerhettem meg, amikor magyarországi látogatására magával 

hozta három aranyos gyermekét. Örömömre szolgált, hogy megismertettem velük Tiszacsegét 

az én nyári rezidenciámat és környékét, de bemutathattam Észak-Magyarország legszebb 

tájait is. 

Rendkívüli izgalmakat váltott ki belőlem ez a nagy meglepetésként ért meghívás. Azonnal 

elkezdtem a felkészülést. 

Szerencsére az internet adta lehetőség megkönnyítette a helyzetemet, hiszen minden olyan 

információhoz könnyűszerrel hozzá tudtam jutni, amit szükségesnek tartottam. 

Kinyomtattam azoknak a városoknak és településeknek a térképeit, programjait, menetrendjeit 

amelyeket szándékom volt meglátogatni. 

Szerfölött nagy segítséget jelentett, hogy elektronikus úton biztosították számomra a repülő 

jegyeket. 

Legnagyobb sikeremnek azt tekintettem, hogy a vízumkényszer megszűnése kapcsán önállóan 

egyedül intéztem interneten a belépési engedélyt: ESTA –t, s mindössze tíz perc alatt megjött 

az engedély, beléphetek Amerika földjére. 

Ezek után bátran megrendeltem a reptéri kis buszt, amelyik háztól-házig, vagyis a lakásomtól 

a Ferihegyi repülőtér 2/A termináljáig, majd visszautazáskor haza szállít. 

A meghívásom két hétre szólt. November 24-től december 10 – ig. Ennek a dátumnak 

különös jelentősége volt. Egyrészt november 26-án ünnepeltem a hetvennyolcadik születésna-

pomat, ugyanezen a napon ünneplik Amerikában a hálaadás napját –Thanksgiving Day - és 



ebben az időszakban már elkészülnek a karácsonyi dísz kivilágításokkal, dekorációkkal, 

aminek itt nagy hagyományai vannak. 

  

                                                                 

 

 

 

A 206 sorszámú airbusz pontosan – az előre jelzett időben – 02. 20 órakor megállt a kapum 

előtt. Teljesen felkészülten, a bőröndökkel vártam a lépcsőház előtt. Így biztosítottnak láttam, 

hogy időben megérkezünk Ferihegyre. Menetközben még egy utast fel kellett vennünk 

Tapolcán, aki Dél-Amerikába utazott. A harmadik utasunk Frankfurtba készült. 

Egyetlen dolog izgatott mind hármunkat, amikor az autópálya olyan szakaszára értünk, ahol 

sűrűsödni kezdett a köd. Előző napokban ugyanis több repülőjáratot kellett törölni a köd 

miatt. Budapesthez közeledve azonban megnyugodtak a kedélyek, kitisztult a levegő. Meg is 

érkeztünk az előírt időben öt órakor. 

A két bőröndömet feladtam, a válltáskámat magammal vittem a gépre. 

Nagyon szigorú ellenőrzés után jutottam fel a MA 0660 sz. BOEING 737 – re. Még a 

cipőimet is le kellett vennem, hogy átvizsgálhassák. 

Szokás szerint a folyosó mellé kértem az ülőhelyemet. Meg is kaptam a 18/C – t. 

Menetrend szerint hét óra után tíz perccel megmozdult a gépünk, s eleredt az eső. Ennek csak 

örülni lehetett, mert így biztosítva láttam az amsterdami csatlakozást, amihez kevés idő állt 

rendelkezésre. 

Percek alatt a felhők fölé értünk, s 11 582 m. magasságban, - 59 C. fok külső hőmérsékletben, 

950 km/ó. sebességgel haladva a kék ég alatt, megkezdték a reggeli kávé és üdítők 

kiszolgálását a 120 utasnak a csínos magyar stewardessek. 

Pontosan érkeztünk Amsterdam Schiphol 2. Termináljára. 

Lenyűgöző látvány volt már a magasból a hatalmas kiterjedésű légi kikötő, ahol megszámlál-

hatatlan KLM felségjelzésű repülő sorakozott. 

Itt már csak a kézi táskámat vittem magammal abban a reményben, hogy a bőröndjeimet is át 

tudják szállítani e rövid idő alatt is az Amerikába tartó gépre. 

Percekig tartott az a több kilométeres út, amelyet villanyhajtású járművel tettem meg a követ-

kező beszállási helyig. Nagyon kedves, vidám tekintetű, sötét barna bőrű, fiatal hölgy volt a 

sofőröm. Meg is kapta tőlem az ilyenkor szokásos baksist. 

Itt aztán még szigorúbb ellenőrzés alá vonták az Amerikába tartó utasokat. 

Meglepődtem, amikor megpillantottam a hatalmas, emeletes A-320 típusú gépmadarat. Ilyet 

még soha nem láttam. 

Ettől már csak az okozott még nagyobb, kellemes meglepetést, amikor elfoglaltam a 37/C. 

ülőhelyemet, s kiderült, hogy a szomszéd ülésen Kathleen lesz az útitársam Los Angelesig.    

A KL 601 sz. járat menetrend szerint tíz óra huszonötkor pontosan elindult a kifutó pályára, 

hogy felemelkedve a felhők fölé, a tengeren túlra, egy másik földrészre röpítse ötszáz utasát. 

Nem csak a gép mérete, a szokatlanul nagy létszámú kiszolgáló személyzet, de az ellátás is 

olyan volt, amire még nem volt példa. 

A tizenegy órás út tartama alatt többször kiszolgáltak meleg- és hideg ételeket, üdítőket, kávét 

és szeszt. Ami leginkább szokatlan volt, hogy még a tömény szeszből is lehetett repetázni 

ahányszor kívánta az utas. Én megmaradtam a whiskynél, sört csak kísérőnek kértem. Így 

aztán jobban telt-múlt az idő, felszabadultan, jókedvűen.   

A legszokatlanabbnak az tűnt fel, hogy hiába haladunk az időben órákkal előbbre, nem sötéte-

dik. Ez pedig adódott abból a kilenc órás különbségből, ami Amsterdam és Los Angeles 

között eltérés. 

Így történhetett, hogy tizenkét óra huszonöt perckor – még aznap!- földet értünk szerencsésen 



Los Angeles nemzetközi repülőterén. 

Megérkezett rendben valamennyi bőröndünk! Köszönet ezért az amsterdami kiszolgáló sze-

mélyzetnek. 

 

                                                                  

 

 

Végtelen nagy örömmel és vidáman integettünk a kijáratnál reánk várakozó Sylvikének, aki 

láthatóan megkönnyebbült kedvesen várt vendégei láttán. 

Még Debora, a szomszéd asszonya is elkísérte őt, aki segített a csomagok elhelyezésében a 

hatalmas, elegáns személygépkocsiban.  

Nyolcvan perc alatt meg is érkeztünk Dove Canyonba a Beaconsfield streetre. 

                                                                                                                                                                                                                                           

                             
 

                                                         VENDÉGLÁTÓIM                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                           



 

                                                        AZ ÚJ „ÉDENKERTEM” 

                                 

 

                                                                        

 

 

 

Szívélyes volt a fogadtatás. Csakhamar otthonosan éreztem magam. Lunch után elfoglaltam a 

számomra kijelölt szobát. Felkészültem a következő napi felfedező utamra, San Franciscora. 

Sylvike a lehető legjobb időpontokra foglalt repülő jegyeket azért, hogy minél több időm 

legyen ennek a hatalmas városnak a megismerésére. 

Korán reggel, hat óra ötvenháromkor indult a gépem, ezért már hajnali ötkor el kellett indulni 

a 39 mérföldnyire lévő Santa Anai John Wayne repülőtérre, amit kocsival 32 perc alatt lehet 

elérni. Sylvike áldozta fel magát, hogy elvigyen, és késő este hazavigyen a reptérről. Fél 

kilenckor már a nemzetközi repülőtér futószalagjain és mozgó lépcsőin igyekeztem feljutni a 

repülőteret körbe hálózó gyors vasúthoz, hogy egy megállóval később átszálljak a metróra, 

amellyel bejuthatok a Powell str. megállóhoz. Itt csodáltam meg a híres, jellegzetes városi vil-

lamost,  a Cable Cart. Az első fotók után meg is váltottam a menetjegyet, hogy végig döcögve 

San Francisco utcáin, megörökítsem az izgalmasnak talált látnivalókat. Volt is belőlük bőven. 

 

 

                                  
                                                         

                                                        SAN FRANCISCO UTCÁIN 



                                    
                                                                               

                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
                                                                                             

                          LEJTŐN LEFELÉ 

 



                                
 

                                                       FISHERMAN’S WHARF 

A villamos végállomását elhagyva ismerkedni kezdtem a halász kikötővel. Itt vannak a turista 

látványosságok. Bárok, kávézók, éttermek, üzletek várják a világ minden részéből ide csábí-

tott utazókat. Innen indulnak a városnéző buszok, a sétahajók, itt lehet kerékpárokat, motoro-

kat bérelni, ide jönnek a mutatványosok, hogy szórakoztassák a közönséget. 

A kikötő tanulmányozása közben betértem a part menti üzletekbe, hogy kinézzem magamnak 

azt a szuvenírt, amelyet majd otthon emléktárgyként helyezhetek a polcra a többi közé. 

Meg is találtam a kedvemre valót. Golden Gate Bridge kicsinyített mása. Feltűnő volt szá-

momra, hogy az eladók többsége kínai. Még a szuveníreket is a kínaiak gyártják, ami az én 

számomra meglepetés volt. Vásároltam emlékbe egy szalmakalapot is, s biztosítottam a helye-

met az első – Sightseeing – városnéző buszra. 

Mindezek örömére betértem az első elegáns étterembe, s felfrissítettem magam egy jeges 

whiskyvel és forró feketével. 

                                                                  

 

 

                                      
                                                               KÍNAI NEGYED                                                                                                                                     



                                  
                                                                CITY HALL 

                                   
 

                                             ÜDVÖZLET SAN FRANCISCOBÓL 

 

                                                                         

                      

 

 



                                 
 

                                                           JAPÁN TEAKERTBEN 

 

                                 
 

                                             GÉPKOCSIVAL A TÚLSÓ PARTRA 

Három és fél órás városnézés alkalmas volt arra, hogy megtekintsem a város nevezetesebb 

pontjait. Feltűnő volt a kínaiak sokasága, nem csak a kínai negyedben. Nagyon szorgalmasan 

dolgoztak bármelyik munkaterületen. 

A nap egyik legnagyobb élményét az jelentette számomra, amikor áthajtottunk azon a 

hatsávos hídon, amelyiken naponta százezer gépkocsi halad át. Mindezt olyan napfényes, 

tiszta és szélcsendes időben élhettem meg, ami ritkán adódik meg. Ehhez fogható másik 

élményen az volt, amikor a Red and White Fleet ROYAL PRINCE hajójának a fedélzetén át-

haladtam az óriás híd alatt, és amikor megkerültük ALCATRAZ – börtön – szigetet, amely 

ma már csak muzeumként látogatható. 

A nap befejezéseként a kikötő NONNA ROSE éttermében fogyasztottam el stílszerűen a 

finom halvacsorát, természetesen finom amerikai sör kíséretében.  

                                                                         

                                                                                                                                                              

 



                                     
                                                                      ALCATRAZ 

 

                                    
                                                        ÉTTEREM A KIKÖTŐBEN        

 

Kikötés előtt még lehetőség volt az étterem melletti mólókon megszemlélni a fókákat, bár már 

eléggé besötétedett. Ennek ellenére még mindig igen sokan szemlélték a napi játszadozásban 

megfáradt állatokat, a sea lionokat.  

Lejárt az időm, amit San Franciscora szántam. 

A Cable Car végállomásához sétáltam, hogy ismét a sárga villamosra szálljak, s elinduljak a 

repülőtérre. Ekkor hűlt meg ereimben a vér, amikor megláttam azt a hatalmas tömeget, akik 

hozzám hasonlóan, azzal szerettek volna utazni. Hosszú, fegyelmezett sorok kígyóztak a 

kordonok között. Nem tudtam elképzelni, hogy mikor kerülhet rám a sor? Egy fiatal zenész 

szórakoztatta a türelmesen várakozó felnőtteket és gyermekeket, akinek sűrűn hullatták a 

dobozába a dollárokat. Jó hangulatot tudott teremteni. Én is élveztem a zenéjét, de közben az 

idegesített, hogy esetleg lekésem a gépemet, s akkor felborul az egész programom. 

Szerencsére az utolsó pillanatokban kiértem a reptérre, s még volt annyi időm, hogy egy ha-

talmas virágüzletben tudtam venni két gyönyörű virágcsokrot a két Katalinnak. 

Ezekkel üdvözöltem Sylviát, aki türelmesen várakozott rám a késő esti órákban a John Wayne 

repülőtér kijáratánál. 

                                                                                                 

 

 



2009. november 26. csütörtök! Jeles napra ébredtünk. Amerika egyik legnagyobb ünnepe, a 

Hálaadás Napja, hetvennyolcadik születésnapom, Katalinok és Virág unokám névnapja. 

Kipihentem az előző napi zsúfolt programot, s az első finom frissítő coctail és kávé után 

kedvem kerekedett kisétálni a napos időben egy kis környezet tanulmányra, Dove Canyonban. 

Kathleen is velem tartott. Elsétáltunk a lakosztályunktól kétszáz méterre fekvő Country Club 

Golf pályára, ahová csak klubtagsággal rendelkezők léphetnek be. Sylvike tagsága alapján, 

mint hozzátartozók, jogosultnak éreztük a belépést. Ez már a második fokozata a biztonsági 

intézkedéseknek, ugyanis az egész lakótelep betonkerítéssel van körbe kerítve, s az egyetlen 

kapubejárón csak az ott lakók léphetnek be kocsijaikkal. A kaput az állandó szolgálatban lévő 

biztonsági őr nyitja-zárja. Itt nem létezik gyalogos közlekedés. Minden családtag külön gép-

kocsival rendelkezik. 

Festői környezetben van a golf pálya, amelynek hátterében egy magas hegyvonulat fekszik. 

Különleges növények, egzotikus virágok teszik színesebbé, hangulatossá a tökéletesen kar-

bantartott pályát. A vízesések csobogása még romantikusabbá teszik a látható, hallható élmé-

nyeket. A november végi nyárias napsütésben óhatatlanul haza gondoltam. Vajon a csegei 

kertemben milyen időjárás lehet?  

 

 

                                           
                                                            TRABUCO CANYON 

                                         
                                                                 COUNTRY CLUB       

                                                                             

 



 
 

                              CALIFORNIA: 78.-IK SZÜLETÉSNAPOM                     

 

                           
 

                                                         ÜNNEPI EBÉD 

 

                                                                

 

 

                                              



 

                            
                                     

                                                        AJÁNDÉKOM SYLVIKÉTŐL 

                                                                   

                           
 

                                                        VENDÉGLÁTÓIM 

 

Igazi ünnepi hangulatban múlattuk az időt, késő estébe nyúlóan. 

Boldog volt mindenki a családban, öröm volt az együttlét. Sylvike még a kedves szomszéd-

asszonyát, Deborat is meghívta a két gyermekével a lunchre. 

Finom volt a puhára megsült hagyományos pulyka, megfelelő körítéssel, de az italválaszték 

nevesítésére nem mernék vállalkozni. Az is gasztronómiai élményt jelentett számomra, hogy 

itt eredetiben ízlelhettem meg a kitűnő zamatú kaliforniai vörös bort. 

Sylvikétől  -mivel tudja, hogy milyen nagy utazó vagyok – igen értékes könyvet kaptam 

ajándékba, amely a világ 100 – figyelmet érdemlő – nagy városát mutatja be. 

                                                                       

 

 



A jeles nap után, számomra egy újabb ünnepnap következett. Sylvike felvállalta az idegen-

vezető szerepét és felajánlotta kocsiját, hogy bemutassa nekem a Csendes Óceán kaliforniai 

szakaszának egy jelentős részét. 

Trabuco Canyonból elhajtottunk LAGUNA BEACH – be a Pacfic Coast Highwayen, ahol egy 

kávéra hívtam meg útitársaimat.                                                                                                                                                                                                                            

 

                               
 

                                                              LAGUNA BEACH 

 

                              
 

                                                          TÉRDIG AZ ÓCEÁNBAN 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



Huntington Beachbe azért is elkocsikáztunk, hogy Syilvike megmutassa férje, Jim Larson  

villáját, amit azért vásárolt itt meg, mert közelebb van az egyetemhez ahol tanít, és az egész-

ségének kedvezőbb az óceáni levegő. 

Természetesen a hölgyek kedvéért végig sétáltunk az üzlet soron is, hiszen „shoppingolás” 

nélkül nincs séta. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy elsősorban az ékszerüzletekbe kellett 

betérni. Nem is eredménytelenül! 

 

                                  
 

                                                   CSODÁLATOS PANORÁMA 

 

                                 
 

                                                            AUTÓMENTÉS 

 

Menetközben általában figyelemmel kísértem a forgalom alakulását. A négy-hat-nyolc sávos 

utakon egyenletes tempóban, fegyelmezetten, figyelmesen közlekedtek az autósok, betartva a 

sebességi határokat. A két hét alatt a képen látható egyetlen balesetet láttam. 

Az utak jól karban tartottak, elszórt szemetet sehol nem láttam. 

Ez azonban jellemző a településekre is!  

 

                                                                        

 

 



New Port Beach a meglátásom szerint központi helyet foglal el az óceánparti települések 

között. Minden lehetőség adott a hajózáshoz, vitorlázáshoz, szórakozáshoz, strandoláshoz, 

van elegendő szállodája, étterme, mulatója, hatalmas üzletközpontja, s minden ami egy ten-

gerparti élethez szükséges. Mi az óceán fölé megépített étterembe mentünk „luncholni”, hogy 

addig is gyönyörködni tudjunk a hatalmas óceánban. Ennek az étteremnek is meg van a maga 

specialitása, ezért azt nem hagytuk ki. 

 

                                      
 

                                          NEW PORT BEACH: YACHT KIKÖTŐ 

 

                                    
 

                                           NAPLEMENTE AZ ÓCEÁN FÖLÖTT 

                                                                      

A csodálatos látvány után Sylvike elvitt bennünket a munkahelyére, ami mindössze egy pár 

perc távolságra volt a parttól. Gyors lift pillanatok alatt felröpített minket a tizenötödik 

emeletre, ahol bekukkanthattunk az elegáns, nagyon korszerűen berendezett irodába, a főnöki 

szobába. Természetesen itt is nagyon szigorú szabályok vannak érvényben a bejutáshoz, 

aminek betartásáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. 

 

                                                                         

 

 

 

 



 

                                    
 

                                               KARÁCSONYI FÉNYÁRBAN AZ 

                                                            ÜZLET KÖZPONT 

Sylvike hivatalának megtekintése után ellátogattunk a karácsonyi fényárban úszó üzlet-

központba. Hiába azonban a nagy költségekkel kiépített ünnepi reklám fényözön, a válság itt 

is nagyon éreztette hatását. Az emberek, vásárlás helyett inkább csak nézelődtek. 

 

                                   
 

                                                    GYÖNYÖRŰ KARÁCSONYFA 

Benézegettünk mi is egyik-másik üzletbe, de csak ámuldozni tudtunk a bőséges árukínálaton. 

Számomra az ismeretlen formák-, színek és az árak okoztak meglepetéseket. Nem úgy a 

Sylvike részére. Természetesen mindenki a saját pénztárcája szerint értékel. Most mi is meg-

úsztuk vásárlás nélkül. 

Későre járt az idő. Dana Point lapult még Sylvike tarsolyában, amit szeretett volna bemutatni 

még számomra, de a sötétség miatt már csak érintettük. A híres Ritz Carlton mellett azért 

megálltunk egy percre, s a nagy kikötő meglátogatását elhalasztottuk egy másik alkalomra. 

 

                                                                      

 

 

                                                                       



Újabb ünnepnapra ébredtem! Itt nincsenek hétköznapok! Álmok és megvalósulások követik 

egymást! Bár november 28.-a szombat, mégis egy ünnepi program, egy újabb álom valóra 

váltása várat magára: Los Angeles, Holly Wood, Beverly Hills… Ez igaz lehet? Igen! 

Syilvike benevezett Kathleennel együtt a Los Angelesi öt és fél órás „Grand Tours”-ra. 

El is vitt bennünket Anaheimbe. A találkozó pont a Fairfield Inn-ben volt, innen indult kilenc 

órakor a városnéző busz, amelynek egy igen jó kedélyű, sötétbőrű sofőr-idegenvezetője volt. 

Még menetközben módunk volt egy pillantást vetni a „KRISTÁLY TEMPLOM”-ra. 

 

                                 
                         

                                                          KRISTÁLY TEMPLOM 

                                                                   

                                   
 

                                                                    HOLLYWOOD 

 

 

                                                                       

                                                                               

 

 

 



 

Los Angelesi városnéző túránk során sem maradhatott ki a „nagy piac” felfedezése, amint azt 

minden egyes alkalommal beütemezik a túra vezetői. Legtöbb esetben ez egy kis plusz jöve-

delmet is jelenthet az élelmes, ügyes vezetőknek, mert ha meghatározott helyen vásárolnak az 

emberek, az üzlet tulajdonosa jutalékot ad a jó szervezésért. 

Városnéző programunk során ebédet is bekalkuláltak részünkre, de az teljesen fakultatív ala-

pon történt. Mindenki ott és azt evett, amit választott. 

 

                                 
 

                                                                  „LUNCH” 

 

Kathleent egy óriási nagy étterembe hívtam meg, ahol a rendkívül nagy forgalomból arra le-

hetett következtetni, hogy minden bizonnyal jól főznek. Nem is csalódtunk. Mindössze hetven 

perc állt rendelkezésünkre, hogy megebédeljünk. Nagyon fontos volt mindenütt betartani a 

meghatározott időt, mert a buszok legfeljebb tíz percet tartózkodhatnak a részükre kijelölt 

helyeken. Aki nem ért oda időben, az lemaradt! 

Mindezt közöltük a bennünket kiszolgáló fiatal pincérnővel, aki végtelenül kedves és udvarias 

volt. Pillanatokon belül hozta a whiskyt jéggel, ahogy kértem. Még el sem szürcsölgettük az 

aperitívet, már az asztalunkon volt a nagyon finom marha borda, sült burgonyával, erzsi bab- 

bal és salátával. Életemben ilyen finom ízűen elkészített marha bordát még nem ettem. A fris- 

sen csapolt sör ugyancsak jól csúszott utána.   

Mindenki megjelent időben a kocsinál, így senki nem maradt le, tovább mehettünk a kijelölt 

program szerint. 

Hollywoodban újabb lehetőséget kaptunk, hogy ki-ki, ízlésének, érdeklődésének megfelelő 

sétát tegyen az álmok városában. 

Mi is ezt tettük. Végig sétáltunk a Rodeo Drive-on, és a Fame of Walk-on. 

Nem mentünk be a rendkívül elegáns és méreg drága árújukat kínáló üzletekbe, de ezeket 

csak megtekinteni is élményszámba menő volt. Nem tolakodtak a vásárlók egyik üzletben 

sem. Hol lehettek ilyenkor a milliomosok? Az utcákon parkoló márkás, drága autókból is arra 

lehetett következtetni, hogy itt nem szegény emberek laknak. 

 

                                                                     

 

 

 



Találkoztunk többek között Chaplint alakító színésszel, a világ minden szegletéből ide zarán-

dokolt kíváncsi turistával, s vörös szőnyeg nélkül ugyan, de elsétáltunk a színház előtt, ahol az 

Oszkárt osztogatják. Lefotóztam néhány kedvenc művészemnek kéz- és lábnyomait, s a nevü- 

ket megörökítő csillagokat.  

                                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                                                             

       

                                                                                         
 

                                                                             

 

 



  

 
                                                                                                                                                                   

 
                                                                                           

 
Beverly Hills következett, a közismert filmcsillagok, a világ élvonalába tartozó sportolók, 

gazdag üzletemberek lakónegyede. Ez egy teljesen elzárt világ. A hatalmas kertekkel, egzoti-

kus növényekkel körülvett villák, kastélyok úgy vannak elzárva a külvilágtól, hogy a magasra 

nőtt sövénykerítésektől be sem lehet látni az intim világba. Így védekeznek a lesifotósoktól is.  

David Beckham húsz millió dolláros kastélya azonban szinte kínálja magát a fotósoknak Tom 

Cruise szomszédságában. Talán a csodálatos panorámától nem akarja megfosztani magát? 

Azért, hogy az óceáni strandokra ne kelljen lejárniuk, szinte minden teleknek van saját 

medencéje, ami általában fűthető is. Álomvilág! 

Anaheimben fejeztük be a napi programot a Disneyland-el szemközti hotelben. 

 Most nem Sylvike jött értünk, hanem Natasha az iráni-koreai származású Brandon nevű 

barátjával, akivel igen jól megértik egymást. 

 

                                                                      

 

 



Ismét ünnepnapra ébredtem! Vasárnap! Egy kis lazítás következett… 

Rancho Santa Margaritara röpített el kocsijával Sylvike a „KOHL’S ÁRUHÁZ”- ba, egy kis 

vásárlásra. Ennek az lett az eredménye, hogy négy nadrággal gazdagabb lettem. Hihetetlen, de 

itt olyan méreteket lehetett találni, mintha ráöntötték volna az emberre. Semmi igazítani való! 

Ennek örömére bepótoltuk az elmaradt kikötői kirándulást, megszálltuk DANA POINT - ot.                                                                        

 

                     
 

                                            YACHT KIKÖTŐ: DANA POINT 

 

                    
 

                                                EBÉD DANA POINTBAN 

 

                                                                

 

 

 



Ebéd után természetesen az üzletek látogatása következett. Ezt nem lehet kihagyni! Még egy 

mulasztást kellett pótolnunk. Meg kellett látogatnunk a Ritz Carlton hotelt. 

 

            
 

                                                  RITZ CARLTON HOTEL 

 

A hotelben már ünnepre készülődő családok múlatták az időt. Ami feltűnő volt számomra, 

meglehetősen sok volt a kisgyerek. Ez is arra utalt, hogy a családok több napra is berendez-

kedtek.. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen előkelő szállodában csak a tehetősebbek engedhetik meg 

maguknak a hosszabb tartózkodást. 

Mi pedig óvatosan haza kocsikáztunk, hogy otthon folytassuk az ünnepi hangulatot. 

Elkészültek a választékos coctailok, s kényelembe helyeztem magam a hatalmas képernyő 

előtt. Szerettem volna valamilyen jó programot keresni a kétszáz csatornán. 

A vak tyúk is talál szemet, szoktuk mondani. 

Így találtam most én is egy zenei csatornát, ahol az egykori kedvenc zenekarjaim szerepeltek.  

Years of Big Band volt a műsor címe, s egy órán át, élvezhettem a legnagyobbak előadását. 

Ezek után már csak a hab volt a tortán, amikor bekonferálták egyik legkedvesebb művészemet 

Frank Sinatrat. 

Megismételték a New Yorki Metropolitenben 1980-ban  rendezett koncertjét. Fergeteges 

sikert aratott az akkori közönsége előtt, de meggyőződésem, hogy mai napig – nem csak 

Amerikában – az egész világon szívesen hallgatják énekét és nézik a filmjeit. 

Hallgatva énekét, magam előtt láttam kezének és lábának nyomait Hollywoodban a Fame of 

Walkon, amit meg is örökítettem egy fotón. 

    

                                                                  

 

 

 



A hét első napján – hétfőn: András napja – nem terveztünk kirándulást, koktélozás közben 

készültem a floridai utazásra. 

 Az évente megrendezésre kerülő szakmai konferenciát az öt gyémántos BREAKERS  

HOTEL – be hívták össze. Amerika valamennyi államából összesen azt az ötszáz női 

dolgozót látták vendégül, akik a legkiválóbbak a pénzügyi világban. Ezek közé tartozik – az 

én szerencsémre – Sylvike is, aki nagy szeretettel hívott meg erre az ötnapos Palm Beach-i ki-

ruccanásra. Természetesen Kathleen is velünk tartott. Repülés a Csendes Óceántól az Atlanti 

Óceánig! Hajnalban fél hatkor kellett indulnunk a Santa Anai John Wayne repülőtérre, hogy a 

hat óra negyvenötkor induló járathoz időben be tudjunk jelentkezni. Most Alex volt a sofő-

rünk. Az AA. 2193 járaton a 23/B. ülőhely volt részemre foglalva. A floridai utazáson túl an-

nak külön örültem, hogy így Texas államra is rápillanthatok, ugyanis Dallasban megszakítot-

tuk utunkat. 

                                          2. Texas - Dallas 

 

                                      
 

                                                                     DALLASBAN 

 

                                             
 

                                             DALLASI MIKULÁS KISZOLGÁLÓK 

 

                                                                            22. 

 

 



 

A hatalmas repülőtér felvételi épületében annyi üzlet, étterem, bár, kávézó volt, mint egy kis 

városnegyedben. Majd felkiáltottam örömömben, amikor az egyik üzlet polcán megláttam egy 

valódi, eredeti dallasi kalapot. Azonnal meg is vásároltam a fejemre illőt, kerül, amibe kerül! 

Ezt nem csak szuvenírnek szántam, használni fogom! 

 

                                      
 

                                                            DALLASI KALAPBAN 

                                                            3. Florida – Palm Beach 

 

Új kalappal a fejemen foglaltam el helyemet az AA. 2278-as járat 16/A ülőhelyén, amely rö-

viddel háromnegyed kettő előtt indult Palm Beachbe. 

Negyed hatkor megkönnyebbülten léptünk ki a gépből, s az első pillanatokban már éreztük a 

decemberi, floridai nyári levegő simogatását. 

Percek alatt elsuhant velünk a taxi Palm Beach legnagyobb és legelegánsabb szállodájáig, 

ahol egyszerre több londiner is kapkodta a bőröndöket a taxiból, hogy felsegítsék a lakosztá-

lyunkba. Amíg Sylvike intézte a bejelentkezést, addig Kathleennel ismerkedtünk leendő ott-

honunkkal. 

 

                                    
 

                                             KARÁCSONYI FÉNYEK KÖZÖTT 

                                                                      

 



 

 

 

Lakosztályunk az első emelten az 1158 számhoz tartozó mágnes kártyával nyílt. A kényelmes 

tágas lakosztályban mindenki hamar megtalálta a maga helyét, s elrendezkedés után lemen-

tünk a bárba egy koktélra. 

Az üzletek ajtói tárva, nyitva, hívogatták a vendégeket. A csínos, elegánsan öltözött eladó 

hölgyek kedves mosollyal fogadták a betérőket, s készséggel álltak rendelkezésre. Elsőként a 

Braekers Hotel történetét feldolgozó színes, képes könyvön akadt meg a szemem. Szükségét 

is éreztem, hogy áttanulmányozzam a térképekkel is illusztrált könyvet, hogy könnyű szerrel 

el tudjak igazodni a hatalmas területen szerteágazó épület együttesben, s a hozzá tartozó par-

kokban, kertekben. Gondolkodás nélkül megvásároltam. 

Első utunk természetesen az óceánparti sétányhoz vezetett. Ahogy meghallottam az óceán 

hullámainak morajlását, azonnal otthon éreztem magam. Ez az én világom! Folyók, - elsősor-

ban a Tisza – tengerek, óceánok és napfény.  

                             
 

                              
 

                                              SÉTÁNY AZ ÓCEÁN PARTJÁN 

                                                                        



                                   

 

 

                         
 

                                                      BREAKERS HOTEL 

 

                         
 

                                           PÁLMAFÁS NAPOZÓ MEDENCÉVEL 

 

Amíg Sylvike a konferencián ülésezett, addig mi Kathlennel kifeküdtünk az óceánparti homo-

kos strandra napozni, fürdeni. A szolgálatkész személyzet elkészítette a napozó ágyakat, s 

csak a gondolatainkat lesték, hogy mikor hozhatnak egy frissítő koktélt, vagy egy finom ételt? 

Amilyen fekete volt a bőrük színe, olyan krétafehér volt a lábukon a sportcipő. Minden nap 

tiszta, vasalt ruhában jelentek meg a strandolók között, s ügyeltek a rendre, a tisztaságara. 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        

           



                                                                                                                                     

                     
                                                                                            

          
 

 
                                                           RELAX 

                                                                 

                                                              



Miután véget ért a konferencia, aminek záró aktusaként hatalmas fogadást rendeztek a fény-

űzően berendezett bálteremben, Sylvike is csatlakozni tudott hozzánk. A fogadás tartama alatt 

Kathleent meghívtam a szállodához tartozó olasz étterembe vacsorázni. 

 

                                  
 

                                                         OLASZ VACSORA 

Vacsora utáni séta közben a telihold látványa az óceán fölött lenyűgöző volt… 

Több étterem is tartozik a Breakers Hotelhez. A vendégeket kívánságuk szerinti étterembe és 

időben saját taxijukkal, illetve kis busszal szállítják el oda és vissza. 

Így jutottunk el mi is többek között a Flagler Steakhausba illetve a Phillips Point Club tizen-

ötödik emeleti éttermébe, ahonnan csodálatos látvány tárult a szemünk elé. West Palm Beach 

kivilágított városa a lábunk előtt hevert, amit körbe járva az üvegfalú étteremből élvezhettünk. 

 

 

                            
 

                                                   PHILLIPS POINT CLUB 

                                                                   

                                                                     

A vacsoránkat kiszolgáló lengyel származású, mindig mosolygós, bűbájos ANA úgy elérzéke-

nyült amikor lengyelül szóltam hozzá, hogy majd nem könnybe lábadtak a szemei.  



                               
                                                        ANA A PINCÉRÜNK 

Haza indulásunk előtti napon nem maradt más hátra, mint West Palm Beach város üzleti 

negyedének felfedezése. 

Taxiba ültünk és tizenöt perc alatt már a város pálmafái alatt, a ragyogó üzletek előtt lassan, 

de figyelmesen haladtunk. 

Betértünk közben egy kávézóba, hogy felfrissülve, éles szemekkel tudjuk elbírálni a drága ék-

szereket, amelyeket elénk raktak az udvarias hölgyek. Megfigyeltem ugyanis, hogy szinte 

majd minden üzletben a hölgyek kínálták a méreg drága portékákat. Abban az ékszer üzletben 

is egy olasz országból származó tündéri hölgy volt az eladó, ahol sikerélményt könyvelhettek 

el az én kísérőim. Nem lehetett ott hagyni azt a gyönyörű nyakláncot, amelyiken az első pilla-

natban megakadt a tekintetük.  A cipők legalább annyira érdekeltek voltak, mint az ékszerek. 

Floridában is azt tapasztaltam, amit más államokban, hogy a legtöbben, a világ különböző  

területeiről vándoroltak be, és itt általában megtalálták a számításaikat. Valóban ez lenne a 

korlátlan lehetőségek hazája? 

 

                                   
 

                                                UTCA PALM BEACHBEN                                                                                

                                                                  

 

 



                             
                                                  VÁLOGATÁS 

                              
                                                             ÜZLETBEN 

                                
 

                                                   JÁTÉKOS UDVAR 

 

                                                                  

 

 

 

 

 



Utolsó napunkra ébredtünk az álomvilágból. 

A reggeli tornámat most sem hagytam el, mint ahogyan, azt minden reggel 

elvégeztem.Összepakoltuk bőröndjeinket, s levonultunk reggelizni. 

Igyekeztünk még az utolsó órákat is kihasználni, s levonultunk a strandra. 

                               
                                                 JÓL ESIK A JEGES COCTAIL 

                                
                                                    INDULÁS A REPÜLŐTÉRRE 

Az utolsó ebédünket már a Palm Beach-i repülőtéren fogyasztottuk el. A gépünk késve érke-

zett, ezért most kivételesen késve is indultunk. Az egy órás késés kétségessé tette, hogy ka-

punk e még csatlakozást Dallasban. Mi lesz akkor, ha lemaradunk? Sylvike volt, aki a legke-

vésbé idegesítette magát. Neki volt igaza. Elértük a csatlakozó gépet, csupán a bőröndjeinket 

nem tudták átrakni. Egy kis szélvihar megnehezítette pilótáink dolgát, de tizenháromezer mé-

terről még tovább emelte száz méterrel a gépet, s szerencsésen kijutottunk ebből a zónából. 

                                                                          

 

 Bőröndjeinket hiába figyeltük árgus szemekkel a futószalagon, nem érkeztek meg. Syilvike 

ezt azonnal be is jelentette, ahol megnyugtattak bennünket, hogy majd egy következő géppel 

elhozzák Dallasból. 

Otthon a gyerekek által feldíszített hatalmas karácsonyfa örvendeztetett meg bennünket. 

Jó volt újra a „saját” ágyamon lepihenni. 



Sokáig nem jött álom a szememre. Az elmúlt napok élmény sokasága végig vonult agyamban. 

Vasárnap lévén nem kellett korán kelnünk, mivel nem terveztünk kiránduló programot. 

Kiadós reggeli után „shoppingolásra” indultunk. 

A hatalmas RALPH áruházban kötöttünk ki. 

 

                                 
 

 

 

                                  
 

                                                                     

 

 

 

 

A bőröndjeinket tizenegy órakor meghozta egy reptéri kocsi. Meg volt az öröm, nem hiány-

zott semmi. Örömünkben meg is ittuk az áldomást. Sylvike nagyon finom coctailokat kevert. 

A rengeteg bevásárolt alapanyagokból finom vacsora készült. 

A séf szerepét most Sylvike töltötte be, aki a hangulatos kertben neki látott az ígéretesnek 

tűnő vacsora elkészítéséhez. 

 



                                     
 

                                             KÉSZÜL A FINOM VACSORA…      

                           

                                  
                                                          ÍZLIK A VACSORA 

Voltunk elegen a bőséges vacsorához. Itt volt Brandon , Natasha barátja, de Sylvike meghívta 

Deborát is a szomszédból. Úgy tapasztaltam, hogy adott esetben kölcsönösen segítik egymást. 

Nem csak a feladatok megosztása közben, de az ünnepi, örömteli pillanatokban is egymásra 

találnak. Ezt nagyon tiszteletre méltó dolognak tartom.  

  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      4. Nevada – Las Vegas 

 

 



A világ legnagyobb szórakoztató központjának – LasVegasnak – a megtekintése, nagy vára-

kozással töltötte be egész lényemet. 

Bár hétköznapok következtek, számomra ezek a percek, órák, napok is ünnepélyessé váltak a 

várakozás óráiban. 

Alex vállalta a sofőr szerepét. Mielőtt elment volna az egyetemre, fél nyolckor elhagytuk a 

Beaconsfield streetet, s nyolc órára meg is érkeztünk a John Wayne repülőtérre. 

A USA AIRWAYS US 2908 járatával kis késéssel indultunk ugyan, de Las Vegasba már 

majdnem menetrend szerint érkeztünk. 

Taxik egész sora várakozott az érkező utasokra, így azonnal kocsiba szállhattunk mi is, irány 

a New York, New York Hotel-Casino. 

Pillanatok alatt megtörténhetett a bejelentkezés, hiszen időben le volt foglalva részünkre a 

szoba. Huszonhetedik emeletre röpített fel a gyorslift. Miénk a 2718 sz. lakosztály.  

Kathleen és Sylvia azonnal berendezkedtek, s már is indulhattunk a szerencse/?/ városának a  

bevételére. Egyáltalán nem lepett meg a játékgépek sokasága, hiszen már a repülőtér felvétele 

is azokkal volt tele. 

                                                                  
                                                                                                                                                     

 
 

                      MEGÉRKEZTÜNK 

                                                                        

                                                                        

 

 

 



 

 

                               
 

                                         SZÁLLODÁNK: NY,NY. HOTEL - CASINO 

 

                             
 

                                                              SÉTA KÖZBEN 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                      

 

 

 

 



                            
                                                               

                                                                  ÉTTEREMBEN 

 

                             
 

                                                         VELENCE LAS VEGASBAN 

                                            

        

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         
 

                                                   PRÓBA – SZERENCSE? 

 

 

                         
 

                                                             AVE CAESAR! 

                                                     

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

                          
               

                                                    LAS VEGASI ZSARUVAL 

 

                           
 

 

                                                               BEDOBTAM… 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

      



 

                          
 

                                                       SZÍNES SZÖKŐKUTAK 

 

 

                          
 

                                             EIFFEL TORONY LAS VEGASBAN 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

                               
 

                                                        PARIS LAS VEGASBAN                                           

 

 

                             
 

                                                              EXCALIBUR 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            
 

                                                 VACSORA A TREVI KÚTÁL 

 

 

                             
 

 

                                                      LUXOR LAS VEGASBAN 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



A délutánt, az estét, majd az éjszaka nagy részét azzal töltöttük, hogy ismerkedtünk a város-

sal. Bejártuk a nagy szállodákat, kaszinókat, s természetesen az üzleteket. Itt ugyanis az a lé-

nyeg, hogy lehetőleg minél több pénzt hagyjon itt a vendég. Ezért, viszonylagosan olcsóak a 

szállodák. Ezzel tudják elsősorban ide csábítani a világ minden részéről a turistákat. A leg-

többen úgyis itt hagyják a pénzüket az éttermekben, kaszinókban, bárokban, üzletekben. A já-

ték gépek, rulett asztalok nagyon csábítóan hatnak a jámbor szemlélődőkre. Mindenki nyerni 

szeretne. Mindenki gazdagon szeretne haza térni. Ezért addig próbálkoznak a legtöbben, amíg 

a bankkártyájuk bírja. Nagyon keveseknek adatik meg a szerencse, hogy ténylegesen teli 

zsebbel hagyják el a játékbarlangot. Nem egy esetben az öngyilkosságig vezet a kísérletezés. 

Mi is kísértésbe estünk, csupán csak azért, hogy az életben egyszer kipróbáljuk Fortuna 

asszony kegyességét. Csupán a játék kedvéért a legkisebb összeggel – 25 centtel – indultunk. 

Kathleennek, de nekem sem volt szerencsém. Sylvikének annál inkább kedvezett a szerencse, 

úgyannyira, hogy 120 dollár nyereményig meg sem állt. Ennek a játéknak azonban van egy 

filozófiája. Ez most is bebizonyosodott. Aki nyer, az még többet szeretne! Így jár aztán pórul 

a szegény játékos. Hamarosan elveszti a nyereményét. Elnyerik a félkarú rablók, rosszabb 

esetben akár az egész vagyonát ott hagyja. Sylvike a szerencsésebbek közé tartozott. Végül 10 

dollár nyereménnyel hívott meg bennünket egy coctailra. 

Úgy tapasztaltam a rövid idő alatt is, hogy itt is vannak törzsvendégek, akik rendszeresen 

visszajárnak. Nagyon sajnáltam azokat az idős, nyugdíjas házaspárokat, akik ide jöttek 

szerencsét próbálni a meggazdagodás reményében, s olyan nagy hévvel verték a gépeket, 

hogy majd össze törték. 

 

                  
 

                                              BEINDULT A NAGYÜZEM! 

 

                                                                    

 

                                                5. Arizona – Grand Canyon 

 

California, Texas és Florida államok után megismerkedtem Nevada állam leghíresebb városá-

val Las Vegasszal. Innen már csak néhány mérföldnyire van Arizona állam, ahol egy másik 



világhíresség, a több száz mérföld hosszúságú Grand Canyon terül el, amelyet a Colorado fo-

lyó hat millió év alatt alakított ki. 

 Ezt nem lehet kihagyni, gondoltam. Ebben Kathleen és Sylvike is megerősített, akik már jár-

tak ott évekkel ezelőtt.  

Erre még rendelkezésre állt egy nap, ugyanis a mi gépünk csak este indult Californiaba. Nem 

okozott gondot a bejelentkezés sem, ugyanis a szállodánkban közvetlenül be lehetett jelent-

kezni a MAVERICK cég képviseletén. 

Tizenegy óra tízre kellett kimenni a hotel elé, ott vett fel bennünket a cég autója. Egy tokiói 

család négy fővel és két olasz fiatalember voltak az útitársaim. 

 

          
 

                                                   ÚTITÁRSAIM A PILÓTÁVAL 

 

Gerd a pilótánk, indulás előtt megtartotta a kötelező eligazítást és ellátott bennünket fejhal-

lgatóval, mikrofonnal, így repülés közben is tudtunk értekezni. Elhelyezett bennünket a sú-

lyunknak megfelelően.   

Ezért még beszállítás előtt megmérték mindenkinek a súlyát. 

Le is fotóztak mindenkit a helikopterelőtt, hogy mire visszatérünk, megajándékozhassanak 

egy emlékfotóval. Természetesen nem ingyen! 

Az idegenvezetőnk egyben a pilótánk volt, aki repülés közben előadást tartott a látottakról.  

 

 

                                                                    

 

 



                                                                              

 
                                                                                                            

 
                      

                                                                 

 

 



 

 

                     
 

 

                      
 

 

                                                   LAS VEGAS HELIKOPTERRŐL 

 

 

                                                                          

 

 

 



 

Szerencsések voltunk, ami az időjárást illeti. 

Kék ég alatt, sziporkázó napsütésben, szélcsendben repülhettünk, így teljes mértékben gyö-

nyörködhettünk az alattunk elterülő rendkívül változatos tájakban. A magas hegycsúcsok te-

tejét hó födte, s több mint ezer méter mélyen alattunk a kanyargó, kéklő Colorado folyó tük-

rözte vissza a napsugarak fényét. 

Azért, hogy közelebbről is gyönyörködni tudjunk az izgalmakat kínáló látványban, hol le-

ereszkedtünk, hol a hegycsúcsok fölé emelkedtünk, nem kis bátorsággal. Ennek az lett a kö-

vetkezménye, hogy az egyik olasz útitársunknak igénybe kellett vennie a pergamen zacskót. 

Viszont láthatta a reggelijét. 

Fél úton lehettünk, amikor a hegyek között egy sík területen le kellett szállnunk. Itt kellett tan-

kolnunk. Egy időben nyolc helikopter tartózkodott ugyanitt, ebből a célból. Ebből is látható 

volt, hogy milyen nagy az érdeklődés a Grand Canyon iránt. 

A repülőtéren – ahogy az várható volt – el voltak készítve az indulás előtti fotók, elegánsan 

bekeretezve. 

Azonnal Gerdhez, a pilótámhoz fordultam, s megkértem őt arra, hogy írja alá. Örömmel tette. 

Az én kiruccanásom alatt Kathleen és Sylvia tovább járták a várost, fotóztak és shoppingoltak. 

Megbeszélt időben a hotelben találkoztunk és elmentünk egy utolsó ebédre. 

Taxival néhány perc alatt kijutottunk a reptérre és bejelentkeztünk az US 2863 sz. járatra. 

Minden gond nélkül repültünk Santa Anaig, ahol Alex várt ránk Sylvia kocsijával.  

Kora este, fél kilenckor újra a mi otthonunkban üdvözölhettük a családot. 

Számomra ez volt az utolsó éjszaka, amit Dove Canyonban töltöttem. 

December 9-én, szerdán délelőtt már csak csomagolnom kellett. 

Negyed tizenkettőkor jött értem a reptéri busz, azzal  hetven perc alatt kiérkeztem a Los An-

gelesi nemzetközi repülőtérre. 

Bejelentkezés után ismét vetkőzés, cipő lehúzás, szigorú ellenőrzés következett, de nem volt 

semmi fennakadás. 

Ismét a gigantikus méretű A-320 típusú gép lett az otthonom tizenegy órán keresztül egészen 

Amsterdamig. 

KL 602sz. járat 31/G. ülőhelyét foglaltam el. Negyed ötkor – pontosan menetrend szerint- 

megmozdult a hatalmas monstrum, neki a kifutó pályának, s óriási robajjal emelkedtünk egyre 

magasabbra. Gondolatban visszaintegettem a Beaconsfield streeti villa lakóinak, s egyelőre 

búcsút is intettem Észak- Amerikának. 

Most nem volt annyi utas a gépen, mint ellenkező irányban volt. 

Így lehetőség nyílt arra, hogy egyes utasok több ülést is elfoglaljanak. Így szabadult fel mel-

lettem is két ülés, tehát kényelembe helyezhettem magam. 

Ismét nagy létszámú személyzet gondoskodott az ellátásunkról. 

Megkezdték az italok kiszolgálását, így csakhamar hozzájutottam az első jeges whiskymhez. 

Ezek után megkezdték a meleg ételek szervírozását. 

Csirke szeletek fínom körítéssel, desszertként csoki szelet. 

Ezek után már jól esett a zamatos, testes vörös bor. 

Ahogy haladtunk előre térben és időben, úgy kezdett besötétedni. 

Most lehetett igazán érzékelni Amerika és Európa között a kilenc órás különbséget. 

 

 

                                                            

 

 

 

 



 

 

      
 

                                                    A- 320. 

                                                              

 
 

                                             ISTEN VELED AMERIKA 

 

                                                                    

 

 



 

Hosszú volt ez az utazás, bármennyire is kényelmes volt. 

Az italok, ételek szervírozását többször megismételték, teljes mértékben gondoskodtak az uta-

sok ellátásáról. 

Másnap, csütörtökön délben, fél tizenkettőkor sikeresen landoltunk Amsterdam Schiphol re-

pülőterén. 

Közvetlen csatlakozást kaptam a KL. 3203/MA. 0663.sz.járatra. 

A várakozás közben – beszállítás előtt – személyesen üdvözölhettem a televízióból sokak által 

ismert Verebes Istvánt. 

A BOEING 737-700 típusú géppel fél kettőkor hagytuk el az amsterdami repteret, s fél négy-

kor már a ferihegyi betonon landoltunk. 

A 206. sz. reptéri kis busz várt rám a kijáratnál, s a geleji átszállás után fél nyolckor megáll-

tunk az Iván utcai lakásom előtt. 

Megkönnyebbülten szálltam ki a kocsiból, s örömmel léptem be az én szeretett kis otthono-

nomba. 

Úgy gondolom, hogy sok idő fog eltelni addig, amíg feldolgozom azt a rengeteg élményt, 

amit CALIFORNIA, TEXAS, FLORIDA, NEVADA és ARIZONA nyújtott a számomra. 

Betekintést nyerhettem az amerikai emberek életébe, bár ez semmiképpen nem tekinthető 

teljességnek, hiszen az amerikai társadalom felső rétegében forogtam leginkább. De találkoz-

tam az utca emberével, a közszolgálati dolgozókkal, üzletek, áruházak, éttermek, bárok ki-

szolgálóival, taxik, buszok, villamosok vezetőivel, akikről általánosságban elmondhatom, 

hogy remek emberek. Mindenütt a legnagyobb segítőkészséget tapasztaltam. Nem csak mond-

ják, be is tartják: KEEP SMILING! Mindig, mindenkire mosolyognak. Többször tapasztaltam 

az utcákat járva a városokban, az óceánok partján, hogy idegen emberek mosolyogva rám kö-

szönnek akikkel szembe találkozom. Nagyon fegyelmezettek az emberek mindenütt. Sorban-

álláskor nem tülekednek, türelmesen kivárják a sorukat. Valamennyi repülőjáraton azt tapasz-

taltam, hogy senki nem akarja megelőzni azt az utast, aki előtte ült. Meg várja, amíg leszedi a 

csomagját a polcról és elkészül. Így viselkednek az autópályákon is.  Betartják a sebességet. 

Tisztaság, rend van mindenütt. Nem szemetelnek az utcákon. Aki vét a rend ellen, azt szigo-

rúan megbüntetik. 

De jó lenne, ha minél több honfitársam megtapasztalhatná, hogyan illik viselkedni egy de-

mokratikus társadalomban. 

Abban az Amerikában, ahol annyi fehér- és színes bőrű, nemzetiségű ember él együtt békes-

ségben, megértésben. Sokat tanulhatnánk tőlük!    

Végtelenül boldog vagyok, hogy világkörüli utazásaim során – talán utolsóként – megvalósul- 

hatott diákkorom nagy álma, s bejárhattam az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK néhány 

államát a Csendes Óceántól – az Atlanti óceánig, s elrepülhettem a csodálatos Grand Canyon 

fölött. 

Mindezekért hálásan mondok köszönetet Sylvia Larsonnak, aki meghívott e nagy kalandra, s 

élvezhettem családja vendég szeretetét, csodálatos otthonát, varázslatos kertjét, s a fínom coc-

tailokat. Nem utolsó sorban az idegenvezetését, amelynek során megismerhettem a Csendes 

Óceán californiai szakaszának legszebb részeit. 

Köszönet Kathleennek, aki most is mellettem volt, mint majd minden nagy utazásom során. 

 

Miskolc, 2010  január 13. Szerda, 23. 30 óra. 

 

                                                                      

 

                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


