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2015. július 29. 

Reggel 6:00-kor indultunk a Népligetből, mert az mindenkinek útba esett. 

Többször megálltunk, kicsit nyújtózni, vagy éppen venni valamit, autópálya 

matricát vásároltunk és egyszer tankoltunk. A hosszú út után este 22:30 körül 

érkeztünk meg Bugnarába. Mauro, a házigazda finom vacsorával várt minket. 

Bemutatott a többieknek, megvacsoráztunk és utána átvitt minket az iskolába, 

ahol megszálltunk. 

 

 2015. július 30. 

 Reggel 8:00-kor átmentünk az iskolától nem messze lévő hotelba, ahol a 

többiek voltak elszállásolva, együtt megreggeliztünk, majd felmentünk 

Bugnaraba, ahol Mauro kiosztotta a fesztiválra vonatkozó feladatokat 

országonként. Mi egy hosszú lépcsősort kaptunk. Egész nap a koncepción 

dolgoztuk, próbáltuk kitalálni, mit is csinálhatnánk, ami nagy, mutatós és 

képesek vagyunk megalkotni. Délután 17 óra körül visszamentünk a szállásra 

pihenni és készülődni a vacsorához. 

 

2015. július 31. 

Ma folytattuk a virágtálak és nagyobb gömbök készítését. Szerencsére ez nem 

verseny volt és igazgató úrék is besegíthettek. El kellett kezdeni a virágból 

készülő ruha alapját is, mert erre holnap már csak a délelőtt volt és akkor még a 

virágtálakba is bele kellett tűzni a gyorsan hervadó virágokat, hogy estig szépek 

maradjanak a nagy melegben is.   

 



 

2015. augusztus 01. 

A fesztivál napja  . Délelőtt nagy rohanás volt, hogy mindent időben be 

tudjunk fejezni. Ruhát még sosem csináltunk virágból, ez teljesen új feladat 

volt, mint kiderült bonyolultabb, mint gondoltuk. Vékony, leveles faágakból 

csináltunk egy nagy szoknyát, ami elég nehéz lett – szegény modellnek egész 

este ezt kellett hordania. Délután pihenhettünk egy kicsit és készültünk az esti 

showműsorra. Nem lehetett felmenni a faluba csak buszokkal, mert lezártak 

minden utat, mivel ilyenkor rengeteg vendéget várnak. Olasz szokásokhoz 

híven műsor jóval később kezdődött a meghirdetettnél, de addig is 

gondoskodtak a szórakoztatásról. Minden ország ruháját bemutatták helyi 

lányokból válogatott modellek. Tényleg rengetegen voltak végül, úgy hallottuk, 

hogy Rómából is és egyéb távoli helyekről is jönnek ilyenkor vendégek, nem 

beszélve a kb 10 országból érkező virágkötőkről. Nagyon kedves csapat alakult 

ki. Éjjel is csak busszal lehetett lemenni, de nekünk nem volt kedvünk megvárni 

a buszt, elindultunk gyalog. Út közben kicsit eltévedtünk, megkérdeztünk egy 

rendőrt merre kell menjünk és ő hazavitt . 

 



 

 

 



2015. augusztus 02.  

Mivel elég későn értünk haza, ezért délelőtt pihentünk. Délután átmentünk a 

hotelba ebédelni, majd az iskolában lévő medencénél beszélgettünk és 

pihentünk tovább a többiekkel a hagyományos medencés partyn. Mint 

megtudtuk a fesztivál nemzetközi résztvevőinek mindig egy medencés partyval 

köszöni meg a szervező iskola a részvételt az elkészült remekműveket. Az estét 

egy búcsúvacsora zárta a hotelban. 

 

2015. augusztus 03. 

Ezen a napon a virágüzlet zárva tartott, ezért otthon voltunk egész nap, de azért 

segítettünk Maurónak elpakolni és lebontani a fesztiválról megmaradt 

anyagokat. 

 

 

 2015. augusztus 04. 

 A reggeli órákban bementünk a virágüzletbe, ahol Mauronak a felesége és 

testvére dolgozott. Jól körülnéztünk az üzletben, amely csodálatosan volt 

berendezve és díszítve. Ezután segítettünk nekik a virágok tisztításában. 13 óra 

körül elmentünk ebédelni. Ezután Mauró elvitt minket egy templomba, ahol a 

hétvégi esküvőről megmaradt díszeket kellett leszednünk.  

 

 

2015. augusztus 05. 

Elég hosszú nap elé néztünk. Reggel nagyon korán keltünk, mert rengeteg áru 

érkezett az üzletbe – a hétvégi rendezvényen elfogyott szinte minden és már a 

következő hétvégére is gondolnunk kellett. 

 

 



2015. augusztus 06. 

Délelőtt elmentünk újabb virágokat rendelni a hétvégére, mert egy esküvőre 

kellett dolgoznunk, ahol csak bizonyos virágokat használhattunk. Délután mikor 

megérkeztek a virágok az üzletbe, akkor átvittük azokat az iskolába és 

bepakoltuk a hűtőbe. Ezután pihentünk és vacsoráztunk. 

 

2015. augusztus 07. 

Reggel már elkezdtünk készülődni az esküvőre. Először labda alakú gömböket 

készítettünk, amibe rózsát, borostyánt és rezgőt tettünk. Ezeket a gömböket 

zöldre lefújt állványra helyeztük. Díszítettünk lámpatartókat is, amik műanyag 

tartókba voltak belebetonozva. Ezeket is rózsával illetve zöldekkel díszítettük. 

 

2015. augusztus 08. 

Ezen a napon is az esküvőre dolgoztunk tovább. Készítettünk egy fejdíszt, 

aminek az alapja dekordrót volt. Erre ragasztottunk apró virág fejeket – nagyon 

aprólékos, fárasztó, de érdekes munka volt. A munka végeztével elmentünk a 

hotelba, ahol az esküvőt tartották és mindent elrendeztük, ahogy meg volt 

beszélve a rendelőkkel. A gyertyákat meggyújtottuk és még az esküvő elejét is 

volt szerencsénk látni. 

 

2015. augusztus 09-10. 

 A három napos esküvői készülődés miatt vasárnap és hétfőn szabadnapot 

kaptunk. 

 

2015. augusztus 11.  

 Délelőtt a virágüzletben voltunk. Segítettünk a virágok öntözésében, 

tisztításában. Ezután egy szabadon választott feladatot kaptunk. Én művirágból 

egy ötszálas csokrot kötöttem.13 óra körül elmentünk ebédelni az iskolába, majd 



16 órára visszamentünk az üzletbe. Kaptunk egy koszorú alapot, amelyet 

díszítenünk kellett karácsonyiasan. 

 

2015. augusztus 12. 

Reggel elmentünk dolgozni. Először növényeket tisztogattunk, Majd délután egy 

koszorút kellett készítenünk. Egy drótot papírral bevontunk, majd erős dísz 

kötéllel körbe tekertük egyenletesen. Mire ezzel készen lettünk már mehettünk 

is haza. 

 

2015. augusztus 13. 

Reggel elmentünk dolgozni. Először növényeket tisztogattunk. Majd délután 

kellett még néhány koszorút készítenünk, mert nagyon tetszett a vevőknek.  

 

2015. augusztus 14. 

Ez a nap Olaszországban nemzeti ünnep, így ma nem dolgoztunk, hanem Mauro 

lányával Serenával mentünk el egy nemzeti park területére a hegyekbe.  

 

2015. augusztus 15. 

Délelőtt egy kisebb esküvőre készítettünk több tűzött tálat és egy menyasszonyi 

csokrot. Közben ebédeltünk is. Késő délután végeztünk vele és pihenéssel 

töltöttük a vacsoráig maradt időt. 

 

2015. augusztus 16. 

Ezen a napon elvittük a templomba a tűzött tálakat és a csokrot. Mindent szépen 

a helyére tettünk. Végül pihenésképpen bementünk a városba körülnézni. Este 

meg vacsoráztunk és lefeküdtünk aludni. 

 

 



2015. augusztus 17. 

 Ekkor szünnapos volt az üzlet. Csak délután segítettünk Mauronak szétszedni 

az esküvői díszeket. Este felé elmehettünk Sulmonába és ott is vacsoráztunk. 

 

2015. augusztus 18. 

Délelőtt kellett csak az üzletben lennünk, ekkor folytattuk a korábban elkezdett 

karácsonyi koszorút. Ebéd után pedig sétálgattunk Sulmonába. 

 

2015. augusztus 19. 

A reggeli órákban segítettünk a növények tisztogatásában. Ebéd után befejeztük 

a koszorú díszítését, majd este 8 óra körül vacsoráztunk ezután lefeküdtünk 

aludni. 

 

2015. augusztus 20. 

Reggel ismét a virágüzletben kezdtünk. Ekkor bőségszarut kellett csinálnunk. 

Kaptunk egy alapot, amibe beleragasztottuk a száraz tűzőhabot majd elkezdtem 

bele tűzdelni a mű gyümölcsöket és virágokat. Délután hazamentünk, pihentünk 



egy kicsit, majd készülődtünk Sulmonába. Estefelé visszamentünk az iskolába 

vacsorázni és aludni.  

 

2015. augusztus 21.  

Ismét esküvőre kellett készítenünk tűzött tálakat. 

 

2015. augusztus 22.  

Elvittük a kész díszeket a templomba és elhelyeztük azokat. Délután pedig 

segítettünk medencét takarítani. Vacsoráztunk és aludni mentünk. 

 

Augusztus 23. 

Reggel elég korán keltünk, mert már a 7 órási vonattal mentünk Rómába 

városnézésre. 10 óra körül oda is értünk. Megnéztük a Colosseumot, a Spanyol 

lépcsőt és sok más csodaszép nevezetességet. Délután elkezdett esni az eső, 

ezért elindultunk haza Bugnarába. Fél nyolc körül hazaértünk vacsoráztunk és 

lefeküdtünk aludni. 

 



 

 

2015. augusztus 24. 

Reggel elmentünk vásárolni, mert Mauró megkért minket hogy főzzünk nekik 

gulyáslevest. Mikor hazaértünk nekiláttunk az elsőre nehéznek látszó feladatnak, 

de nagyon finomra sikerült. Annyira, hogy el is fogyott az egész fazékkal. Este 

felé elmentünk Sulmonába, majd haza mentünk pihenni. 

 

2015. augusztus 25. 

Reggel korán keltünk, hogy becsomagoljuk a maradék holminkat. Serena kivitt 

minket az állomásra, ahol Mauro várt minket és megvette a vonatjegyet. Ekkor 

fájdalmas búcsút vettünk egymástól és elindultunk a repülőtérre. Délután 14-15 

óra között értünk oda és vártuk, hogy becsekkolhassunk. Örök élmény marad ez 

az egy hónap mindkettőnknek, köszönjük a lehetőéget! 



 

 


