
Svédország 

Épségben megérkeztünk este 9:00 órakor Malmőbe, ahol egy 

barátságos taxis várt minket. Elvitt Akarpba a kollégiumba, ahol 

átvehettük a szobánkat. Nagyon szép volt  a kollégium, szép kulturált 

volt az ebédlő és a szoba is. A reggeli 7:20-8:00-ig tart, az ebéd 11.50-

12:40-ig tart és a vacsora 16:30-17:00-ig tart. Ami nekem furcsa volt, 

hogy ebédre is és vacsorára is főtt étel van. A gyakorlat közben kettő 20 

perces és egy 50 perces szünetünk volt. 

 

 

 

 

 

1. nap  2016. 05. 24. (kedd) 

Megreggeliztünk, azután beavattak minket a kétheti programba. 

Megmutatták a virágkötészeti termet és a virágokat a 

hűtőraktárban. Bemutatkoztunk a tanároknak és a svéd lányoknak, 

majd körbe vezettek minket a suliban és az udvaron, hogy mit hol 

találunk. Ebédszünet után liliomokat kellett pucolni és 

becsomagolni. A gyakorlat 16:00 óráig tartott, utána 

szabadfoglalkozás volt. Megnéztem a konditermet és ki is 

próbáltam sok edzőgépet. Majd a fiúkkal billiárdoztunk egyet és a 

fiúk nyertek természetesen.  

 

 

 



2. nap 2016. 05. 25. (szerda) 

08:30 órakor kezdődött a 

gyakorlat. Sok csokrot 

készítettünk. Először  

csokoralapba  dolgoztunk, ami 

szalmából készült. Az első 2 

csokorba raktam egy nagy 

rózsát középpontnak. Raktam 

bele zöld szegfűt, szellőrózsát, 

rezgőt és zöld leveleket. 

 

A harmadik csokorba raktam krizantémot, narancssárga  rózsát, 

citromsárga alstroméliát és zöld levelekkel körbe raktam.  

 



Gyakorlat után a tanárnővel együtt bementünk Staffanstorpba. 

Szép kicsi város volt. 

 

3. nap 2016.05.26. (csütörtök) 

A mai gyakorlaton először üvegeket mostunk és letöröltük a 

polcokat, ahova vissza raktuk az elmosott üvegeket és tányérokat. 

Utána muskátlit csomagoltunk, bezacskóztuk őket, a zacskó füleire 

piros szalagot kötöttünk, amivel felakasztottuk őket a virágboltban. 

Utána a suli virágboltjának a kirakatát rendeztük. Végül liliomokat 

vágtunk le, megpucoltuk és becsomagoltuk. A szabadfoglalkozás 

alatt pihentünk. 

4. nap 2016. 05. 27. (péntek) 

A mai nap nagyon sűrű volt. Reggeli után fél 10-kor autóbusszal 

vitt el minket Helen Malmöbe, a Gardenshow-ra . Nagyon sok árus 

volt, többek között a Hvilan suli is árult virágokat. Ez 11:30-ig tartott 

utána megnéztük Malmö városát. 

Elsétáltunk a Lillatorghoz, ahol szökőkutak 

és szép nagy terek voltak.  

 



 

Ezután megnéztük a Turning Torso-t, 

ami egy hatalmas irodaház volt. A 

különlegessége az volt, hogy meg volt 

csavarva  az épület. 

 

Közben láttuk a kikötőt is. Svédországban sárga és zöld buszok 

vannak. 



 

5. nap 2016. 05.28 (szombat) 

Reggel  elsétáltunk  a Burlöv Centerbe, ami kb. 5 km-re volt a 

sulitól. Ott nagyon sok bolt volt, több ruhaboltot is megnéztünk és 

vásároltunk is. Amikor hazaértünk lepihentünk, majd utána 

lementünk edzeni. 

6. nap 2016. 05. 29 (vasárnap) 

Reggeli után elindultunk Lundba. Nagyon szép kis város volt, 

nagyon tetszett. Láttuk Lund legszebb és leghíresebb egyetemét. 



 

Megkóstoltuk a svéd fagyit, ami nagyon finom volt és hatalmas 

adagot adnak egy gombócból. Otthon edzettünk, hogy formában 

legyünk másnapra.  

 

7. nap 2016. 05. 30. (hétfő) 

12:40-kor kezdődött a gyakorlat. A mai gyakorlaton először 

pakoltunk, majd csokoralapokat bontottunk szét. Ezután 

készítettünk egy virágtortát, ami versenyre készült. Választottunk 

egy tálat, amire a beáztatott tűzőhabot rögzítettünk oázis szék és 



fix segítségével. Alulra 2 téglatest tűzőhabot tettünk egymás mellé, 

a tetejére pedig egy téglatestet kisebbre vágtunk és hurkapálcával 

rögzítettük. Így lett emeletes a tortánk. Kimentünk leveleket szedni. 

A leveleket összetekertük majd ezüst gombostűvel odaszúrtuk a 

tűzőhabok oldalára. Majd virágokkal díszítettük. A gyakorlat után 

billiárdoztunk a fiúkkal. 

 

8. nap 2016. 05. 31. (kedd) 

A mai nap is gyorsan eltelt. 08:30-kor a svéd lányokkal és Helennel 

elmentünk üvegházakat nézni. Nagyon szép növényeket láttunk és 

találkoztunk egy magyar nővel, aki elmondott mindent a 

növényekről. 



 

Ezután átmentünk egy zöld üvegházba, ahol csak dísznövények 

voltak. 

 

Ebédre visszaértünk a suliba és 12:40-kor kezdődött a gyakorlat. A 

gyakorlaton külön voltunk osztva, majd egy-egy svéd lánynak 

segítettünk. Növényeket kellett pucolnunk, 1/3-ad le kellett szedni a 

leveleket. A rózsákról a tüskéket leszedtük és a szárakat ferde 

metszlappal visszavágtuk. Este billiárdoztunk a fiúkkal és mi 

nyertünk. 

 



9. nap 2016.06.01. ( szerda) 

Tűzriadóra ébredtünk 06:50.kor, pizsamában mentünk át a másik 

udvarra. A gyakorlaton először elvittek minket virágpiacra, ahol 

bevásároltunk virágokat. Amikor visszaértünk a piacról akkor a 

rózsákat megpucoltuk. Majd a virágbolt kirakatához készítettük elő 

a növényeket. Utána a hétfőn elkezdett virágtortákat fejeztük be. A 

tortába raktunk lila hortenziát, fehér és halványlila rózsát, fehér 

apró virágokat és alstroméliát. Úgy kellett a növényeket beleszúrni 

hogy a tűzőhab ne látszódjon ki sehol. Majd amikor kész lett 

megspricceltük vízzel és beraktuk a hűtőbe.   

 

 



10. nap 2016.06 02. (csütörtök) 

A mai nap folyamán először kiállítottuk a versenyre a tortákat. 

Ezután egy nagy csokrot készítettünk a svéd lányokkal. Mindenki 

egy svéd lányhoz volt beosztva. Először kimentünk zöldet szedni, 

majd a hűtőből virágokat hoztunk. Fejjel lefelé raktuk a zöldeket és 

a virágokat. A csokorba tettünk vörös liliomot, lila őszirózsát és 

még sok másik növényt. A végén megkötöttük szalaggal és 

visszavágva vízbe raktuk.  

 

Gyakorlat után pihentünk, azután lementünk kondizni. 

 

11. nap 2016. 06. 03. (péntek) 

Reggeli közben megszólalt a tűzriadó. A gyakorlaton csokrot 

kötöttünk. Kimentem szedni zöldet, majd a hűtőből hoztam 

virágokat. Először le kellett pucolni a növényeket és a zöldeket. 

Utána egy citromsárga csokrot kötöttem. A csokorba raktam egy 

liliomot. 3 rózsát, 3 alstroméliát, 3 krizantémot és 3 madártejet 

zöldekkel együtt. 



 

A másik csokrom egy hosszúkás volt, rózsaszínű volt. Raktam bele 

hátulra zöldet, hogy legyen hátlapja a csokornak. Majd 3 rózsát 

raktam egymás alá  és bezöldeztem. Raktam még bele 

krizantémot és fehér apró virágokat alulra.  

 



Ma korán végeztünk a gyakorlattal és oda adtuk Helennek és a 

svéd lányoknak az ajándékokat, amiket vittünk nekik. Nagyon 

örültek neki, csináltunk egy közös osztályképet velük és 

elköszöntünk tőlük. Délután tanultunk egy kicsit, majd kondiztunk.  

 

 

12.nap 2016. 06.04 (szombat) 

A mai nap korán keltünk és Dániába látogattunk. Malmöből indult a 

vonat és Koppenhágába ment. A vonatok lila és szürke színűek 

voltak. 

 

Sok szép épületet láttunk. Láttuk a Tivoli Gardenst kívülről, 



 

NyCarlsberg  Glyptotek-et, 

 

Thorvaldsens Museum-ot kívülről, 

 

a Christiansborg Palace-t, 



 

a Qur Savjour’s Churcht 

 

és a Christianshavn-t. 



 

Láttuk a tengert is, ami szép kék volt és fürödtek is benne 

emberek. 

 

Majd megkóstoltuk a dán fagyit is, de nagyon kicsi gombócot 

adtak. Végül hazamentünk és pihentünk. 

 

13.nap 2016. 06. 05. (vasárnap) 

Ma bementünk megint Malmöbe, ahol ajándékokat vásároltunk. A 

kikötőnél leültünk napozni, majd amikor megéheztünk beültünk a 

Burger  Kingbe, ahol megtámadtak a sirályok. Hazafelé bementünk 



a Burlöv Centerbe. Jól eltelt a mai nap is és arra eszméltünk, hogy 

holnap már jövünk haza. Kicsit szomorúak voltunk, hogy haza kell 

jönnünk, de valahol örültünk is, mert rég láttak a családunkat. 

 

14.nap 2016. 06. 06 (hétfő) 

A mai nap nagyon gyorsan eltelt, legfőképp azért, mert ma volt a 

haza utazásunk napja. Mindenki sürgött-forgott, pakoltunk sokat. A 

sok ajándék miatt nehéz volt bepakolnunk a bőröndbe, de 

megoldottunk mindent. Amikor végeztünk a pakolással akkor az 

ágyneműket lehúztuk és összehajtottuk úgy, ahogy az érkezésünk 

napján volt. Összetakarítottunk a szobában és utoljára körbe 

sétáltuk a sulit, elbúcsúztunk tőle. 20:00-kor indultunk taxival a 

repülőtérre Malmöbe. A gépünk késett 1 óra és 40 percet, így 

23:50-kor szállt fel a gép és elhagytuk Svédországot fájó szívvel.  

Éjjel 01:50-kor szállt le a gép. 



 

 

 

 

Vélemény 

Véleményem szerint nagyon jó volt kint lenni. Egy felejthetetlen 

élmény marad a szívünkben. Rengeteget tanultunk a svéd 

szokásokról és nagyon kedvesek a svédek és mindenki sokat 

segített nekünk. Máshogy helyezik a növényeket a csokorba, 

virágkötészetből is sokat tanultunk, hogy Svédországban hogyan 



kötik és milyen virágokból. Az hogy kint lehettem sokat segített az 

angol vizsgámhoz. Nagyon jól éreztem magam és köszönöm a 

lehetőséget, hogy egy ilyen csodás külföldi utazáson vehettem 

részt. 

 

 


