
Ausztriai és szlovákiai előkészületek,  

Victoria Regia Nemzetközi Virágkötészeti verseny 

A Leonardo da Vinci Partnerségek projektnek köszönhetően 2012.09.18-tól 2012.09.21-ig a 

VM ASzk Szakképző Iskola, Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola két diákjának lehetősége 

nyílt arra, hogy az ausztriai társiskolával együtt tudjanak felkészülni a Szlovákiában rendezett 

Victoria Regia Nemzetközi Junior Virágkötészeti versenyre. 

A két diák név szerint Szabó Katalin és Hódi Szilvia volt. 

Az utazást megelőzően izgatottan készültünk a 

megmérettetésre, a versenymunkáinkat is 

elpróbáltuk előtte, amik már az iskolán belül is 

nagy sikert arattak. 

Nagyon vártuk az utazást, mert már kíváncsian, 

ám picit félve fel akartuk fedezni a langenloisi 

Gartenbauschule nevű iskolát. 

Amikor a hosszú utazás után megérkeztünk, egy 

hihetetlenül szép, hatalmas és rendezett épület 

és nagyon barátságos, közvetlen tanárok és diákok fogadtak minket. 

Azonnal körbe is vezettek bennünket az 

iskolában, majd ezt követően virágkötészeti 

órákra is benéztünk. Legelőször a „kis 

virágkötők” órájára mentünk be, ahol éppen 

kitűzőket készítettek igen nagy lelkesedéssel. 

Az osztályban meglepő módon több férfi 

virágkötő tanuló is volt, akikkel szintén 

megismerkedtünk. A remekül felszerelt 

tantermükben és a segítőkész tanáraikkal 

igazán élvezetes órán vehettünk részt, ahol mi 

is kipróbálhattuk tudásunkat. 

Az óra után megnéztük a felnőtt virágkötőket is, akik 

épp nagy munkában voltak, hiszen alkalmi csokrokat 

készítettek. Az óra elején egy megbeszélést tartottak 

arról, hogy milyen elvárásoknak kell eleget tenniük. 

Szerintünk egytől egyig nagyszerűen teljesítették a 

követelményeket! 

  



 

Az órák után kicsit jobban szétnéztünk az iskola udvarán és környékén is. Szinte olyan volt, 

mintha túráztunk volna, mert kis ösvényeken jártunk és a magasabban fekvő részekre is fel 

kellett mennünk, de nagyon megérte. A látvány magáért beszélt, akármerre is néztünk, a táj 

szépsége lenyűgözött minket. Sétánk közben egy olyan helyre érkeztünk, ami úgy nézett ki, 

mintha egy szabadidő park lett volna. Ez persze a diákok pihenésére és szórakozására 

szolgált.  

 

Még aznap rávettük tanárnőéket is, hogy nézzünk szét ebben a szép városban. Langenlois 

egy igazi borvidéken fekszik és arra a környékre jellemzően voltak díszítve a házak, eligazító 

táblák, kerítések is.  

 



Az ausztriai látogatásunk napja 

sajnos nagyon gyorsan eltelt, 

pedig még olyan sok látnivaló 

lett volna, de indulnunk kellett 

a következő helyszínre, ahol 

már ránk is nagy feladatok 

vártak. Így hát egy újabb hosszú 

útnak néztünk elébe. Az utazás 

azonban nem tartott sokáig, pár 

óra elteltével megérkeztünk 

Szlovákiába, Piešťany-ba. 

Ott is nagyon barátságosan fogadtak bennünket és 

azonnal körbe vezettek az iskolában. Ezek után 

gyorsan átbeszéltük a következő nap programjait 

és elkezdtünk készülődni a versenyre. 

2012.09.20-a volt a 

megmérettetés napja. Elmentünk 

arra a helyszínre, ahol a versenyt 

rendezték és elkezdtük kipakolni 

eszközeinket, az alapokat és kiegészítőket. 

8 órakor, az eligazítás után már meg is 

kezdődött a verseny, amit annyira vártunk 

  



Az első feladatban egy előre otthon 

megtervezett vázadíszt kellett 

elkészítenünk, amire 45 percet kaptunk. 

 Az első feladatot szinte rögtön követte a 

második, a meglepetés feladat. Minden 

versenyző kapott vágott virágot, amiből 

őszi jellegű kerek virágcsokrot kellett 

készíteni. Erre 60 perc állt 

rendelkezésünkre. 

Ezután még mindig nem pihenhettünk, 

mert egyből következett a harmadik 

feladat. Kaptunk egy kétágas fehér 

Phalaenposist és egy kaspót, amit 45 

perc alatt a hozott dekorációval fel 

kellett díszítenünk. 

  



Az első 3 feladat után kaptunk egy 

kis pihenőt, majd ki kellett 

mennünk a parkba, ahol a 

számunkra kijelölt helyen 

elkezdhettük a negyedik feladatot, 

a koszorú díszítését. A bírák az 

összes versenyszám alatt 

figyelemmel követték 

mozdulatainkat, technikánkat. 

A nap végére elfáradtunk, de 

minden feladatot kisebb-nagyobb 

sikerrel teljesítettünk. 

Ám a programok ezzel még nem értek véget, mert este részt kellett vennünk egy 

állófogadáson Therma Palace–ban, melynek keretében kihirdették az eredményeket. 

Sajnos most nem értünk el kitűnő helyezéseket, de nem bánkódtunk emiatt, hiszen rengeteg 

élménnyel és tapasztalattal gazdagodva távoztunk a versenyről.   


