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ATHENS PROGRAM 
BESZÁMOLÓ 

2015. március 14-22. Isztambul 

 

Idén márciusban abban a szerencsében lehetett részem, hogy az Athens program 

keretében bő egy hetet tölthettem el Isztambulban. Beszámolómat hadd kezdjem azzal, hogy 

írok egy kicsit erről a programról, ugyanis az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem hallottak 

még erről a remek lehetőségről. 

Az Athens program tulajdonképpen egy nemzetközi csereprogram különböző európai 

műszaki egyetemek között. Minden év márciusában és novemberében 1-1 hétig rendezik meg, 

és az intézmények különféle kurzusokat hirdetnek meg, amikre bárki pályázhat. A következő 

időpont tehát 2015 novemberében lesz, további információkat a lábjegyzetben található 

linkeken lehet elérni. 

Szombat reggel félelemmel vegyes izgatottsággal indultam útnak. Rajtam kívül még 

egy magyar diák vett részt a kurzuson, de mivel nem ugyanazzal a járattal utaztunk, így egyedül 

kellett eligazodnom a városban. Öt ember megkérdezése után sikerült is megtalálnom a szállást, 

ahol rögtön négy francia társaságában találtam magam. Ezen kívül voltak még németek, 

osztrákok, portugálok, csehek, spanyolok, hollandok, olaszok, és kaptunk két helyi mentort is, 

úgyhogy elég vegyes társaság gyűlt össze. Az első délutánt-estét a környék megismerésével 

töltöttük, majd vasárnap egy egész napos idegenvezetésen vehettünk részt (ez kötelező, a 

programhoz tartozik). Megnéztük a főbb nevezetességeket: Szulejmán Dzsámi, Kék Mecset, 

Fűszerbazár. A program része volt egy hajókázás is a Boszporuszon, de az időjárás nem volt 

kegyes hozzánk, így főleg a hajó aljában fagyoskodtunk. Nem volt szerencsénk egyébként 

egész héten, ugyanis amíg az egyetemen ültünk végig verőfényes napsütés volt (bár ennek 

ellenére is hideg volt), a két szabad hétvégénken azonban végig szakadt az eső. 
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Az órák hétfőtől péntekig tartottak, reggel 9.30-tól 17.00-ig, egy 1-1,5 órás 

ebédszünettel megszakítva, amit egyébként ingyen kaptunk az egyetemen. Így sajnos sok időnk 

nem volt a város felfedezésére, de a mentoraink gondoskodtak róla, hogy egy délutánt se 

töltsünk unatkozással, minden napra szerveztek valami programot. Péntek délután vizsgával 

zárult a kurzus, majd úgy döntöttünk, mi lenne jobb mód a a hét lezárására, mint a híres török 

fürdő. Ez egy elég érdekes élmény volt, de azt gondolom, mindenképpen érdemes kipróbálni, 

ha már arra jár az ember. A szombati utolsó szabad napot városnézéssel (Aya Sofia, Topkapi 

Palota) és szuvenírek vásárlásával töltöttük. Sajnos, nem tudtam mindent kipróbálni, megnézni 

– Isztambul hatalmas város, de mindenképp visszatérek majd. 

Összességében azt kell mondjam, hogy életem egyik legjobb élménye volt ez az egy 

hét. Csak bíztatni tudok mindenkit, hogy vegyen részt ehhez hasonló programokban! 
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