
Beszámoló 

Augusztus 16: Első nap amikor megérkeztünk átvettük a szobakártyáinkat a 

szállodában, ezek után kipakolhattunk és este volt egy kis ismerkedés a külföldi 

táborlakokkal és táboroztatókkal.  

 

Augusztus 17: 2. Moszkvai napunkon megnéztük a városra néző kilátót, utána 

egy 4D-s moziba vittek el bennünket ahol bemutatták Oroszország főbb 

nevezetességeit. Sajnos a Vörös Téren csak körülbelül 15-20 percet voltunk. 

Ezek után elmenünk egy űrmúzeumba ahol az orosz űrtechnikáról meséltek. 

 

Augusztus 18: Vasárnap reggel indultunk Novovoronyezsbe, ami Moszkvától 

nagyából 700 km-re található, délután érkeztünk meg a szállásunkra, amit 

örömmel foglaltunk el. 

 

Augusztus 19: Hétfő délelőtt volt az első előadás amit Vincze Bálint 

természetfotós tartott. Kaptunk pár instrukciót mit hogyan fotózzunk és milyen 

szögből.  

 

Augusztus 20: Kedd reggel utaztunk Babrov-ba ahol található a világ egyik 

legnagyobb hódfaluja. Előszőr elmentünk egy 1,5 km-es túrára ahol egy 

erdőben sétáltunk és utána egy folyó mellett ahol készült a nyertes képem. 

Megnéztük a hódokat akik  egyedül vagy párban voltak. Pár embernek 

szerencséjük volt megsimogatni egy hódot, köztük nekem is, a bundája nagyon 

puha volt. 

 

Augusztus  21: Szerdán elutaztunk egy mészkő sziklához ahol mutattak nekünk 

több ezer éves köveket. Egy jó hosszú busz út után megálltunk egy állatkertben 

ahol a világ sok részéről voltak állatok, mint pl: teve, hód, több féle kecske...  

 

Augusztus 22: Ez a reggel volt amikor 4-kor kelt a tábor nagy része, mert egy 

napfelkeltés fotózásra mentünk amit Vincze Bálint fotós tartott.     



Augusztus 23: Pénteken elmentünk egy vadasparkba ahol a szabadon voltak az 

állatok és egy lovaskocsival vittek körbe minket. Ezek után elmentünk egy 

három fejű sárkányhoz, bementünk a várba ahol körbevezettek minket.  

Ebédéltünk egy nagyon finomat a vár mellett ami nagyon hiányzott már. 

Elmentünk a Don folyó mellé ami 180 fokos fordulatot vesz. 

  

Augusztus 24: Elmentünk egy mészköves, köves emlékhelyre ahol egy bő órát 

voltunk fotóztunk, tájat néztünk és információkat kaptunk a helyről. Ezek után 

elmentünk egy dombra ahonnan  beláttuk az egész erőművet.  

 

Augusztus 25: Vasárnap sportnapunk volt, ahol kosaraztunk a Novovoronyezsi 

kosárcsapat ellen, akik ellen kikaptunk, de ezt tudtuk is amikor találkoztunk 

velük a pályán, de azért a meccs nagyon jó volt és sportszerűek voltak.  

 

Augusztus 26: Reggel elmentünk egy rétre, ott megnéztünk egy sziklába vájt 

templomot ahol télen-nyáron 14 fok van. Felmentünk egy dombra ahonnan 

láttuk a Don folyót és a sztyeppet. 

 

Augusztus 27: Ez a nap szinte csak a próbákról szólt és a pihenésről. 

 

Augusztus 28: Az utolsó napunkon volt egy portréfotózásom egy orosz lányról, 

este volt egy táncos bemutató amit mi táborlakók csináltunk, ez után már csak 

pihentünk és pakoltunk.  

 

Augusztus 29: Utazós napunkhoz érkeztünk amikor 4-kor kellett kelnünk, hogy 

5-kor eltudjunk indulni Moszkvába.    


