
Augusztus 3.  

 

Reggel 6 órakor indultunk Budapestről és este 9-re értünk Bugnaraba. 

Este megbeszélés és vacsora volt a szállodában. Megismerkedtünk 

nagyon sok külföldi emberrel, akik első benyomásra nagyon 

szimpatikusak voltak.  

 

Augusztus 4. 

 

Reggel 8-ra mentünk reggelizni és reggeli után mentünk Bugnaraba a 

fesztiválra készülődni. Elterveztük mit hogyan szeretnénk. 

Összegyűjtöttünk minden kelléket hozzá. Este 6 órakor fejeztük be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 5. 

 

Ma is ugyanúgy keltünk és indultunk Bugnarába, mint tegnap és 

folytattuk a munkát. Térdekorációt, ruhát és csokrot kellett készíteni. 

Lepucoltunk a virágokat és visszatettük őket a helyükre. Ma is este 6-

ra végeztünk és mentünk vacsorázni. 

 

 

 



Augusztus 6.  

 

Elérkezett a fesztivál napja. Ma is ugyanúgy folytatódott minden, 

kivéve azt, hogy hamarabb kellett végeznünk. Sajnos nagyon rossz idő 

volt, és mindenki nehezen haladt a munkával. Délig befejeztük a 

térdekorációt, majd a ruhát és a csokrot is összekötöttük. Az esős idő 

miatt a hotelben volt megrendezve a felvonulás. Nagyon nagy élmény 

volt, rengeteg kedves emberrel megismerkedtem, különösen Stina-val, 

Uffe-val és Hrön-vel .  

 
 

Augusztus 7. 

 

Mai  nap a pihenés napja volt, hiszen mindenki sokat dolgozott. 

Délután egy megbeszélés volt Serenával, hogy mi hogyan lesz a 

következő napokban a virágboltban.  Este volt a búcsúvacsora, ami 

megható volt, hogy ilyen összetartó társaságban lehetek.  

 

Augusztus 8.  

 

Hétfői nap itt Olaszországban szünnap, így a mai nap tovább 

pihentünk és körül néztünk, hol van a buszmegálló, vasútállomás és 

bevásárlóközpont. Megvettük a jegyet Rómába, vasárnap szeretnénk 

eljutni vonattal.  

 

 



Augusztus 9. 

 

Reggel 9:30-ra mentünk a virágboltba. Megismerkedtünk 

Antonellával, Simonával és Diegóval.  Egyből neki is kezdtünk a 

munkának. Vágott virágok jöttek: flamingó, szellőrózsa, rózsa, 

napraforgó és gerbera. Lekezeltük őket és kitettük a vázába. Ezután 

összetakarítottunk magunk után és összepakoltunk.  

 
 

Augusztus 10.  

 

Ma is érkezett virág, letisztítottuk őket, mert holnapra rendeltek tűzött 

tálakat egy rendezvényre. Ezután Antonella mondta, hogy keressünk 

magunknak művirágot és készítsünk el neki egy tálat. Miután 

elkészítettük Antonella elmondta a hibákat és hogy legközelebb mire 

figyeljünk, megcsináltatta velünk újból.  



 
Augusztus 11.  

 

Temetésre készítettük el a szalagokat. Érdekes, mert náluk a zöld és a 

lila a gyász színe. Minden temetésre zöld és lila csokrot vittek. Tüllt és 

organzát használtunk, ami nekem sokat jelentett, mivel én a saját 

virágboltunkban nem dolgozom ilyen anyagokkal, és nagyon 

megszerettem.  Ismét sok vágott virág jött, amit le kellett tisztítanunk, 

mert rengetek tűzött tálat rendeltek.  

 
 

 

 



Augusztus 12. 

 

Rengeteg virág várt minket, így neki is láttunk a tisztításnak. Ezután 

mentünk Serenával szállítani Roccarasora. Mikor visszaértünk a 

virágboltba sok cserepes növény érkezett, amiket elpakoltunk mutatós 

helyekre. Mivel holnap esküvő, sok újdonság jött, és segítettünk 

szétpakolni. Nekikezdtünk, oltárdíszt, paddíszt, mennyasszonyi 

csokrot és tűzött tálakat csinálni együtt.  

 

 
 

Augusztus 13. 

 

7:45-re mentünk a virágboltba, mivel az esküvőre ki kellett szállítani a 

díszeket. Kipakoltuk a templomba a díszeket, majd elrendeztük őket. 

Összetakarítottunk és mentünk tovább az éttermet feldíszíteni, ami 

messze volt. Kipakoltunk és feldíszítettük az éttermet. Lila és fehér 

színben tündökölt a gyönyörű helyen elhelyezkedő étterem. Délután 

3-ra végeztünk, ezután szabadok voltunk. 



 
Augusztus 14. 

 

7:24-es vonattal indultunk el Rómába, ami 10 órára ért oda. Egyből 

felfedeztünk mindent, rögtön metróra is szálltunk és a Colosseumhoz 

eljutottunk. Utána a Trévi kúthoz mentünk, majd a Spanyol lépcsőhöz. 

Járkáltunk, ameddig a lábunk csak bírta. Este a 18:33-as vonattal 

mentünk vissza, Serena ott várt minket az állomáson és hazavitt 

minket. 

 
 



Augusztus 15. 

 

Szünnap. Délelőtt 10-re eljöttek Serenáék, kisebb „kerti partit” 

tartottak, amire mi is lementünk egy rövid időre.  

 

Augusztus 16. 

 

 9:15-re mentünk a templomba lebontani az esküvői díszeket. Miután 

lebontottunk mindent, Antonella kérte mutassuk meg neki az eddig 

elkészített munkáinkat. Kezünkbe adott egy nagy koszorút és mondta 

készítsük el neki saját stílusunk szerint. Miután kész lett tetszett neki 

nagyon és ki is rakta eladni. 

 
 

Augusztus 17. 

 

Rendbe tettük a boltot és Serena megjött, hogy elmenjünk az 

étterembe bontani. Egész nap ma is bontottunk, így 5 után elengedtek 

minket. 

 

Augusztus 18. 

 

 Mai nap egy képkeretet kellett elkészítenünk. Anyagot begyűjtöttük 

és rajzoltunk a képbe. Jött az áru, így abba kellett hagynunk és 



tisztítanunk kellett. Ezután folytattuk. Antonella ezt nem adta el, mivel 

megtartotta emlékbe.  

 

Augusztus 19. 

 

 Sok áru jött megint, így tisztítottunk. A krizantémot ők nem tisztítják, 

hanem ahogy megjön, rögtön teszik is ki, mert itt így viszik el. 

Gerberával, rózsával, kurkumával és szellőrózsával dolgoztunk. 

 
 

Augusztus 20. 

 

Mivel esküvő lesz, rengeteg áru jött főleg a rózsából, így neki 

kezdtünk tisztítani. Zöldek is jöttek, azokat csak visszavágtuk és friss 

vízbe tettük. Elmentünk egy templomba, amit nekünk kell eltervezni 

mit hogyan díszítsünk. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Augusztus 21.  

 

8:24-es vonattal mentünk Pescaraba. Izgalmas volt, mert szétszakadt a 

szandálom és a telefonom is elromlott. Mezítláb járkáltam a városban, 

ameddig nem találtam egy normális hordható cipőt. Körbenéztünk, 

majd lementünk a tengerpartra, nagyon jó idő volt, fürödtünk és 

napoztunk. Mielőtt hazamentünk volna beültünk egy helyre, ahol a 

világ legfinomabb hamburgerét ettem, hihetetlen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 22. 

 

Szünnap. Mai nap a városban járkáltunk és vásároltunk kaját 

magunknak.  Majd pihentünk, napoztunk és takarítottunk. 

 

Augusztus 23. 

 

Ismét sok áru jött, lekezeltük őket. Antonellának annyira tetszett a 

képkeret, hogy ma is csináltatott velünk kettőt.  

 

Augusztus 24. 

 

Ma folytattuk a képkeretet. Újból sok áru jött egy újabb esküvő miatt, 

így kezeltük az árut is. Miután készen lettünk vele azután folytattuk a 

képkeretet.  



 

Augusztus 25. 

 

Reggel indultunk az esküvőre díszíteni és pakolni. Ezután cserepes 

növények jöttek, amiket megáztattunk és bedíszítettünk. Mai nap egy 

koszorút is elkészítettünk, amit Antonella ki is tett eladni. 

 

 

 
 

Augusztus 26.  

 

Mai nap egy szabadon választott díszt kellett csinálnunk, külön-külön. 

Egész nap ezt csináltuk, áru sem jött, így nem siettük el és nyugodtan 

dolgozhattunk. 

 
 



Augusztus 27. 

 

Pakoltunk, takarítottunk és az árukat kezeltük Antonellának és 

Simonának, mert tűzött tálakat rendeltek. Este pedig elvittek minket 

egy búcsú vacsira, ami nagyon - nagyon jó volt. Ajándékot is kaptunk 

tőlük és rengeteget beszélgettünk, hogy majd Serena októberben jön 

Magyarországra és beszéltük, hogy majd találkozunk és elmegyünk 

valamerre. Nagyon jól éreztem magam és a pizza egyszerűen 

fantasztikus volt. 

 
 

Augusztus 28. 

 

Bementünk a városba és ajándékokat vásároltunk a családunk 

számára, illetve Serenáéknak, hogy megköszönjük, hogy ilyen sokat 

foglalkoztak velünk. 

 

 

 

Augusztus 29. 

 

Szünnap. Ma is a városban voltunk még egy utolsó körre szétnéztünk.  



 
 

Augusztus 30.  

 

Bementünk utolsó nap a virágboltba és segítettünk Antonellának, 

lekezeltük az árut, cserepest áztattunk, díszítettünk és összepakoltunk. 

Majd fájó szívvel elbúcsúztunk.  

 

Augusztus 31. 

 

Mai nap csak pakoltunk és takarítottunk a házban, majd a bőröndbe 

pakoltunk…nehezen mert rengetek cuccunk volt. 

 

Szeptember 1.  

 

Reggel 8-kor indult a busz, 11-re Rómába értünk, és 2 órakor indult a 

repülőnk… Nagyon- nagyon jól éreztem magam, nagyon sok mindent 

tanultam. Egy kultúrát, stílust, életet, ami teljesen más, mint itthon.  

 

Köszönöm szépen ezt a lehetőséget! 

 

 

 

 

 


