
Nyári Egyetem Görögországban 

 

Hárman képviseltük az Óbudai Egyetemet a Július 1-től kezdődő két hetes nyári egyetemen, ami 

Görögország harmadik legnagyobb városában, Pátrában került megszervezésre. Mivel még 

egyikőnk sem járt ebben az országban, így rendkívül különleges élményekben lett részünk. Melyet 

az alábbiakban elmesélünk.   

Indulás a Liszt Ferenc repülőtérről reggel 6:45 érkezés helyi idő szerint 8:45kor Thesszalonikiben. 

Megérkezésünk után két választási lehetőségünk volt: vagy megvárjuk az este 11 órakor induló 

közvetlen vonatot Pátrába és addig bolyongunk a városban vagy pedig vonattal elmegyünk 

Athénba onnan pedig busszal Pátrába, az utóbbira esett a választásunk. A menetidő papíron 5 óra 

a gyakorlatban 6 órára sikeredett, de legalább légkondicionált vonatok járnak mindenhova (buszok 

is), aki már utazott ennyit vonaton az biztos tudja milyen izgalmakban lehetett részünk. Végre 

valahára megérkeztünk Athénba, majd gyorsan megkerestük a buszpályaudvart, majd 

szembesültünk azzal a ténnyel, hogy lekéstük az utolsó buszt Pátrába, ez volt este 7 óra után pár 

perccel. „Hurrá” -  gondoltuk magunkban, ezért nem maradt más választásunk, mint kerestünk egy 

szállodát, viszonylag könnyedén sikerült találnunk is egyet 

az estét pedig ott töltöttük.  

Másnap reggel az előre kinézett vonatunkhoz indultunk, 

épphogy odaértünk a vasútállomáshoz, nem sokkal később 

megérkezett a vonatunk menetrend szerint 10 perccel 

korábban, mint kellett volna. Ezen már annyira nem 

lepődtünk meg, de aztán a vonaton kiderült, hogy ez a 

vonat, nem is Pátrába megy, mivel vágány felújítás volt 

(senki sem közölte ezt velünk, pedig az állomáson még 

helyjegyet is vennünk kellett). Szerencsénkre az egyik vonaton utazó helybéli utas nagyon kedves 

és segítőkész volt, így az ő segítségével át kellett szállnunk egy másik vonatra majd pedig egy 

buszra. Nagy nehezen megérkeztünk Pátrába innen már csak pár lépésre voltunk a szállásunktól 

egy nagyon segítőkész taxissal. A görögök egy kollégiumban szállásoltak el minket, semmi 

panaszunk nem lehetett az összképre.  

Mivel a kollégisták egy része nyáron sem költözik haza, így volt 

lehetőségünk őket megismerni, együtt tengerpartra járni. Az előadások 

két nappal érkezésünk után kezdődtek. Nagyon kulturált és kényelmes 

előadóban mondhatni királyi kényelemben zajlottak az előadások. Egy 

átlagos napon reggel 8 órától délután 3-ig voltunk iskolapadban 

(általában), utána mindenki oda ment, ahova csak szeretett volna. A 

résztvevők között görögök voltak legtöbben, de szép számmal érkeztek 

Bulgáriából és Törökországból is. Az első nap meghirdettek különböző 

témájú projekteket, amiket a nyári egyetem végéig ki kellett dolgozni.  
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Nekünk egy olyan rendszerrel kellett foglalkoznunk, ahol a 

nyolc monokristályos napelemmel előállított villamos energiát 

hidrogéntermelésre fordítjuk. Ezzel kapcsolatban számításokat 

kellett végeznünk és bemutatni a rendszer működését.  

Az előadások fő témája a fotovoltaikus rendszerek tervezése 

volt. Hallhattunk a napfény fizikájáról, napelemek gyártási 

technológiájáról, különféle naperőművekről, de szó volt a 

szélenergia hasznosításáról és görög házak természetes 

hűtéséről is. Utolsó nap egy itthon elkészített projektet kellett előadni angol nyelven. A nyári 

egyetem mindannyiunk számára hasznos volt, hiszen sok újdonságot tudhattunk meg a témával 

kapcsolatban, valamint tapasztalatokat és külföldi kapcsolatokat is szerezhettünk. 

 

Amit még meg kell említenünk azok az esti 

vacsorák, amit egy szálloda tetején (roofgarden) 

tartottak, amikor a nap éppen nyugovóra tért, amit 

sikerült még fokozni a tengerre és a városra néző 

kilátással egyaránt. A tradicionális görög konyha 

magyar gyomorral hagynak némi kivetni valót, de 

összességében nem lehetett panaszunk az 

ellátmányra. ☺  

 

Haza fele semmiféle problémával nem találkoztunk.  

Összességében nagyon izgalmas és élmény dús napokat töltöttünk el Görögországban, utólag 

egyikünk fejében sem fordult meg az a gondolat, hogy: „csak még egyszer ne!” Bár voltak olyan 

pillanatok főleg az elején, amikor ezzel nem mindig értettünk egyet. Bátran merjük ajánlani 

másoknak is a Pátrai szabadegyetemet, mert tényleg megéri! A görög emberek nagyon kedvesek 

és segítőkészek, vannak furcsa szokásaik (pl. közlekedés), de ezekhez max. 2-3 nap alatt 

könnyedén alkalmazkodni lehet. Nagyon sokan beszélnek angolul, így különösebb kommunikációs 

problémánk egyáltalán nem volt. Görögországot végül fájó szívvel hagytuk el, de azért jó volt ismét 

magyar földre lépni. 
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