
2016.08.03. Szerda 

Kora reggel 6 órákkor volt az indulás az iskolából. Az egész napos úr gyönyörű tájakon 

keresztül vezetett Bugnarába. Párszor megálltunk tankolni és autópálya matricát venni. Végül 

este 8 órára érkeztünk meg a szállodába. A többi országból már mindenki megérkezett, 

utánunk már csak Serenát vártuk. Ez alatt az igazgató úr és a tanárnő bemutatott minket a 

többieknek. A fesztiválra érkeztek többek között Olaszország más területeiről olaszok, de 

részt vettek még hollandok, szlovákok, szlovénok, spanyolok és dánok is a rendezvényen. 

Miután mindenki megérkezett volt egy rövid tájékoztató és utána hozzáláttunk a vacsorához. 

Vacsora után Serena megmutatta a kinti iskolát, ahol a szállásunk volt. Egy hatalmas és jól 

felszerelt családi ház volt az otthonunk egy hónapig. 

2016.08.04. Csütörtök 

Reggel 8-ra átsétáltunk a szállodába ahol megreggeliztünk. Serena ismét tartott egy rövid 

tájékoztatót a munkálatokkal kapcsolatban, majd azt követően mindenki elindult Bugnarába. 

A mi helyszínünk, amit dekorálni kellett egy kisebb lépcsősor volt. A dekoráláshoz több 

széket, egy ajtót, és egy létrát is összegyűjtöttünk a többi kellék mellett. Először a nagyobb 

tárgyakat rögzítettük, majd megnéztük, hogy milyen virágokkal kell dolgoznunk. Mivel 

nagyon sok lilás és rózsaszín árnyalatú virág volt, ezért ezekben a színekben gondolkodtunk 

tovább. Kiválasztottuk azokat a növényeket, amelyeket fel szerettünk volna használni és kis 

táblával jelöltük meg őket. Ezután megebédeltünk fenn a faluban. Ebéd után elkezdtünk 

füzéreket készíteni, amit a létráról lógattunk le később. Aprólékos munka volt, egészen estig 

ezzel foglalkoztunk és közben kitaláltuk, hogy  hogyan rendezzük majd be a többi területet. 5-

6 óra között visszavittek minket a szállásra majd este 9 óra körül mentünk vacsorázni. 

  



2016.08.05. Péntek 

Az előző naphoz hasonlóan most is 8 órára mentünk reggelizni. Utána indultunk is tovább 

dolgozni a kis faluba. Ma elkezdtük kizöldezni a korlátot és száraz ágak felhasználásával 

próbáltuk még tölteni a teret. Ebéd után végre nekiláthattunk a virágokkal való dekoráláshoz 

is. Megtöltöttük a fiolákat és belehelyeztük a virágokat. Ezzel a módszerrel díszítettük az ajtót 

és a létrát. Majd tűztünk pár virágtálat és csokrot. A maradék időben pedig elkezdtük 

készíteni a ruhát. Először a szoknyát találtuk ki, amit csirkehálóból szabtunk alapként. A mai 

nap kicsit később mentünk vissza a szállásra, amit ismét finom vacsorával zártunk. 

 

2016.08.06. Szombat 

Ma van a Romantica napja. Reggeli után mindenki gyorsan nekilátott a maradt teendőknek. 

Mi is folytattuk tovább a ruha készítését. Kimerevítettük az alját, hogy elbírja a virágok 

súlyát. Ezután Réka elment modellt állni Uffenak. Ezalatt az idő alatt én elkezdtem virágokkal 

kidíszíteni a szoknyát. Sajnos közben szakadni kezdett az eső, ezért a munkát a pincében 

kellett folytatni. Miután Réka visszaérkezett megkötöttük a csokrot és befejeztük a szoknyát. 

Mivel az eső nem állt el a fesztivál elmaradt. Ezért este a szállodában volt megtartva a 

divatbemutató. Vacsora után volt egy kis megemlékezés Mauró számára, majd utána 

következett a divatbemutató és a többi műsor, ami hajnalig tartott. 



 

2016.08.07. Vasárnap 

Sokáig pihentünk az eseménydús tegnap után. Reggelizés elteltével vártuk az igazgató úrékat, 

hogy elvigyenek bennünket vásárolni. Ezt követően megbeszéltük Serenával az 

elkövetkezendő napokat és így nyugodt szívvel hagytak minket Olaszországban tanáraink. Az 

elköszönés után Serena bevitt minket Sulmonába nézelődni. Megmutatta a helyi főutcát, ahol 

sok látnivaló és üzlet volt. Majd visszamentünk a szállodába, ahol megvacsoráztunk. A 

vacsora után elköszöntünk mindenkitől, mert másnap utaztak haza. Nagyon jó volt új 

emberekkel megismerkedni a szakmában. 

 

  



2016.08.08. Hétfő 

Itt vasárnap és hétfőn van szabadnapunk ezért ma is volt lehetőség sokáig aludni. Reggeli után 

felfedeztük a helységet sokat sétáltunk. Megkerestük a vasútállomást is, ahol megvettük a 

jegyeket Rómába, ahová vasárnap szeretnénk utazni. Miután hazaértünk foglakoztunk a ház 

felfedezésével is és hogy mi hogyan működik. Elintéztük a háztartásbeli teendőket, majd 

izgatottan vártuk a holnapi első munkanapot. 

2016.08.09. Kedd 

Serena reggel 09:20-ra jött értünk. Megismerkedtünk Antonellával, Serena édesanyjával, aki 

az üzletet vezeti és testvérével, aki szintén az ületben dolgozik Simonával. Később Simona 

fiával is Diegoval. Nagyon közvetlenek és segítőkészek voltak. Ezután nekiláttunk a 

fesztiválról maradt őszirózsa tisztításának. Szieszta előtt jött meg az áru az üzletbe, gyorsan 

vízbe tettünk mindent, majd Serena bevitt minket a shoping centerbe, ami nyitva volt. Mikor 

visszaértünk az üzletbe lekezeltük a virágokat és kiraktuk az állványra, hogy a vásárlók is jól 

lássák. Ezt követően előkészültünk a szombati esküvőre, tűzőhabot vágtunk menyasszonyi 

csokor alapba. Majd a munka végeztével Serena hazavitt minket. 

 

2016.08.10. Szerda 

Ma is ugyan abban az időben indultunk el a virágüzletbe. Sok virág érkezett, mert a holnapi 

napra pártfogásra, tűzött díszeket kellett készíteni. Ehhez csak flamingó virágot, piros és fehér 

színben használtak. A növények kezelésével és előkészítésével el is ment a délelőtt. Siesta 

után készítenünk kellett művirágokból tűzött tálat, amit magyar stílusban kellett létrehozni. 

Mikor elkészültünk Antonellával együtt átnéztük és a hibákat kijavítottuk. Majd Simona 

megtanított minket masnit kötni, amit ők vastag tüll szalagból készítenek. 

  



2016.08.11. Csütörtök 

Megérkezésünk után az üzletbe Antonellával elkezdtünk sírszalagokat írni. Elmesélte, hogy 

Sulmonában ez egy helyi szokás, zöld vagy lila színben készíteni. A szalagok megírása után 

nagyon sok áru érkezett a szombati esküvőre és a holnapi rendezvényre. Simonának 

segítettünk a tűzött tálak elkészítésében, majd a többi árut lekezeltük és vízbe tettük a 

raktárba, a többit pedig eladásra kihelyeztük az eladótérbe. 

2016.08.12. Péntek 

09:30-ra már az üzletben voltunk, mivel a mai nap kellett kiszállítani Roccarasso-ra a tűzött 

virágtálakat. Mire visszaérkeztünk sok cserepes és vágott növény érkezett, ezeket beáztattuk 

és lekezeltük. Ezen kívül még érkeztek nagy vázák a holnapi esküvőre és tükör alátétek, 

amiket ki kellett csomagolni. Előkészültünk még Simonával az esküvőre, oltárdíszt, 

paddíszeket, menyasszonyi csokrot és sok tűzött tálat készítettünk. Ezek elkészültével 

hazamentünk pihenni. 

 

2016.08.13.Szombat 

Kora reggel indultunk, hogy a templomot időben fel tudjuk díszíteni a szertartásra. 

Kihelyeztük az oltárdíszt, a paddíszeket dekordróttal rögzítettük és kis díszdobozokba 

legyezőt és egy marék rizst helyeztünk, amit minden padra raktunk a násznép számára. Ezt 

követően indultunk is tovább az étterembe, ahol az asztaldíszeket helyeztük el. Az asztalokon 

lévő nagy talpas vázák alá tükröt helyeztünk, amit megszórtunk rózsaszirommal és 

dekorkövekkel. A mozgalmas nap után a délutánunk szabad volt. 

  



  

2016.08.14. Vasárnap 

Korán reggel 7-re jött értünk Serena. Kivitt minket a vasútállomásra és megvárta velünk a 

vonatot. Több mint 2 órát utaztunk Tiburtinába. A vonatról leszállva metróval mentünk 

tovább Róma szívébe. Először a Coluseumot néztük meg. Majd egy infópultnál kértünk 

térképet és így könnyebben tájékozódtunk. Elmentünk még a Spanyollépcsőhöz és a Trizai 

szökőkúthoz is. A sok nevezetes látnivaló között benéztünk néhány üzletbe is, ahol 

ajándékokat, sok souvenirt és persze magunknak is vásároltunk egy-két holmit. Az egész 

napos sétálás után a 18:30-as vonattal indultunk vissza Sulmonába. Serena már várt minket az 

állomáson. Mikor hazaértünk fáradtan, de sok élménnyel feküdtünk le aludni. 

 



2016.08.15.Hétfő 

Sokáig aludtunk. Mire felkeltünk Serena és a barátai már itt voltak. Reggelizés után a 

háztartás kapta a főszerepet. Majd csatlakoztunk a Serenáék által rendezett kerti partihoz. 

2016.08.16.Kedd 

Serena 09:15-re jött értünk. Elmentünk a templomba leszedni a szombati esküvő után a 

díszeket. Ezeket a boltban letakarítottuk és rendet raktunk magunk után. Majd Antonella kért 

minket, hogy mutassuk meg neki az eddigi munkáinkat. Nagyon tetszett neki. Ezt követően 

fel kellett díszíteni egy koszorút, amit a mi ízlésünkre bízott. 

2016.08.17.Szerda 

09:15-re jött Serena. Először rendet raktunk az üzletben, amíg vártuk, hogy kinyisson az 

étterem ahol az esküvő volt tartva. Mikor végeztünk a boltban lévő teendőkkel, útnak 

indultunk. Sokat pakoltunk a helyszínen, amit kellet kidobtuk, az elhervadt virágokat és a már 

többet nem használható kellékeket. 

2016.08.18.Csütörtök 

Immár a szokott időben érkezett Serena. A reggeli kávé után hozzáfogtunk a képkeret 

kidíszítéséhez, amit Antonella adott még a minap. Megrajzoltuk, hogy mi legyen a minta, 

majd alapanyagokat gyűjtöttünk hozzá. Siesta után érkezett meg az áru, ezért nem tudtuk 

folytatni a képet. Kipakoltunk, megtisztítottunk az összes vágott növényt, amit kitettünk az 

eladótérbe. A cserepeseket megáztattuk és szép díszcsomagolásba csomagoltuk őket. 

 



2016.08.19.Péntek 

Reggel folytattuk a kép készítését. Felragasztottuk a megrajzolt minta szerint a kellékeket és a 

délelőtt folyamán be is fejeztük. Dél körül ismét az előző naphoz hasonlóan érkezett meg az 

áru. Többek között krizantém, flamingó, gerbera és liliom. A krizantémot nem kellett 

megpucolni, mivel ezeket így viszik el az üzletből. 

2016.08.20.Szombat 

Reggel csak 10 órára mentünk dolgozni. Mikor megérkeztünk Antonella már nagy munkában 

volt. Összetakarítottunk, majd vártuk az áru megérkezését. Ez idő alatt segítettünk az aznapi 

temetésre befejezni a sír dekorációt. Mikor az áru megérkezett a növényeket a szokásos 

módon megtisztítottuk. Kicsit elhúzódott a feladat, ezért még siesta alatt Serenával 

megnéztünk egy templomot, amit nekünk kell majd díszíteni. Utána a délutánunk szabad volt. 

 

2016.08.21.Vasárnap 

08:24-es vonattal indultunk Pescarába. Körülbelül másfél órás volt az útidő. Az állomásról 

egyenes út vezetett a tengerparthoz. Elsőnek a tengert néztük meg, utána visszamentünk a 

sétáló utcába nézelődni. Sok üzletben jártunk és souvenirt vásároltunk. Mikor már elég 

melegünk lett a fürdéshez ismét lementünk a partra. Sok kagylót szedtünk és végig sétáltunk a 

parton. A napozás és a fürdés után megebédeltünk egy vendéglőben. Ezek után még sétáltunk 

a főutcán és fényképeket készítettünk. Utána visszaindultunk az állomásra. 



2016.08.22.Hétfő 

Ébredés után Serena bevitt minket Sulmonába. Bevásároltunk, megnéztük a kirakodó vásárt a 

főtéren. Majd hazamentünk pihenni. 

2016.08.23.Kedd 

Antonellának annyira tetszett a múltkori kép, hogy ma is megkért bennünket, hogy készítsünk 

egy másikat ugyan abban a stílusban. Sok áru érkezett, amit szintén el kellett rendezni a már 

írtak alapján. 

 

2016.08.24.Szerda 

Sok áru érkezett ma is az üzletbe, egy leendő esküvő miatt. Ezeket kipakoltuk és elrendeztük. 

Majd segítettünk virágtálakat tűzni az esküvői díszekhez. 

2016.08.25.Csütörtök 

Reggel elindultunk a templomba díszíteni. Mire visszaértünk az üzletbe már megérkezett az 

áru - főként cserepesek, amiket díszítettünk és kihelyeztünk az eladó térbe. Antonella adott 

nekünk egy koszorúalapot, amit fel kellet díszítenünk, a munka végeztével beárazta és szintén 

az eladótérbe kiállította. 



2016.08.26.Péntek 

A mai napon zselébe ültettünk növényeket. Ami azért is volt érdekes, mert itthon már nem 

forgalmazhatjuk ezeket a készítményeket. Utána Antonella megbízott minket, hogy bármit, 

amit a boltban találunk, azokból készítsünk egy díszt. Mivel aznap nem érkezett se áru és nem 

is volt rendezvény, ezért szép lassan, aprólékosan dolgozhattunk. 

  

2016.08.27.Szombat 

Kicsit rendet kellett rakni az üzletben. Előkerült pár régi szőnyeg is, amit le kellett mérni. 

Többször újra is mértük, mert elnevettük az egészet. Majd este Serenáék búcsú vacsorát adtak 

nekünk. Nagyon kedvesek voltak, sokat ettünk, nevettünk. Kis emléktárgyat is ajándékoztak 

nekünk: egy-egy angyalkát, mert ez náluk szerencsét hoz. 

2016.08.28.Vasárnap 

Bementünk a városba ajándékot vásárolni, hogy megháláljuk Serenáéknak a velünk töltött 

időt. Persze még magunknak is vásároltunk ezt-azt majd hazamentünk és pihentünk. Este 

pedig olasz mesét néztünk. 



2016.08.29.Hétfő 

Mai napunkat is benn töltöttük a városban, sétáltunk fagyiztunk és még vásároltunk is a helyi 

különlegességekből, ami eddig kimaradt. 

2016.08.30.Kedd 

Ez volt az utolsó napunk az üzletben. Segítettünk Antonellának az áru lekezelésében, a 

cserepesek gondozásában. Majd a nap végével elbúcsúztunk mindenkitől, és megköszöntük 

mindazt, amit értünk tettek. 

2016.08.31.Szerda 

A mai napot a pakolásnak szenteltük, mivel rengeteg holmit sikerült összevásárolnunk. 

Nehézkesen, de végül mindent sikerült betuszkolni a bőröndökbe majd izgatottan várva a 

holnap utazást haza feküdtünk le. 

 

2016.09.01.Csütörtök 

Kora reggel jött értünk Serena, hogy elvigyen minket a buszhoz, ami bevisz minket Rómába a 

repülőtérre. Tizenegy óra tájt be is érkeztünk Rómába, majd vártuk, hogy induljon a gép. 

Körülbelül kettő órakor szálltunk fel és négy órára már Magyarországon landoltunk. Életem 

egyik legemlékezetesebb élménye volt. Köszönöm a lehetőséget! 

 


