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2009 őszén immáron második alkalommal utaztam az Athens program keretén belül 

Prágába. Amikor két évvel ezelőtt először jártam ott, annyira megszerettem a várost, hogy 
már akkor tudtam, vissza fogok menni. Röviden összefoglalom az idei tapasztalataimat. 

 
Szállás, közlekedés: 

Prágában jelentős számú felvidéki magyar tanul. Mivel ván pár ismerősöm közülük, 
akiknél meghúzhattuk magunkat egy hétre, ezért nem igényeltünk szállást. Igaz, így valamivel 
messzebb laktunk az egyetemtől, mint a többi külföldi. De ez nem jelentett nagy gondot, 
ugyanis a prágai tömegközlekedés hibátlanul meg van oldva. A metró csúcsidőben 1 max 2 
percenként jár és a villamoshálózat szinte az összes utcát lefedi. Ami kicsit bosszantó volt, 
hogy idén már nem lehetett hetijegyet venni, így maradtak a napi- illetve vonal-jegyek. Az 
utóbbi azonban Prágában nem egy utazásra, hanem egy bizonyos időtartam alatti korlátlan 
utazásra jogosít fel átszállásokkal. 

 
Programok, szervezés: 

Az érkezést követő hétvége elég fárasztóra sikerült. A helyi szervezők elérték, hogy 
már két nap alatt megismerjük a belváros nagy részét. Szombaton a megnyitót követően 
idegenvezetők kíséretében közös városnézésen vettünk részt. Vasárnap pedig egy „Treasure 
hunt“ nevű játék keretében folytattuk Prága felfedezését. Ennek során a város különböző 
pontjaiba kellett eljutnunk (pl. Vencel-tér, Orloj, Károly-híd, Táncoló-ház, stb.), ahol vagy 
kérdésekre kellett válaszokat találni (pl. mennyi a Nemzeti Színház házszáma?), vagy valami 
vicces feladatot végrehajtani. Mondanom sem kell,  hogy ezalatt szétgyalogoltuk a lábainkat, 
de megérte, hiszen a 3 spanyol, 2 francia és 3 magyar alkotta csapatunk megnyerte a versenyt.  

A hét folyamán volt még pár közös program, de azért maradt is pár szabad délutánunk 
és esténk.  

Összesítve, a szervezés általában jó volt. Különösen a hétvége folyamán. Hét közben 
viszont előfordult, hogy egyes információkat – találkozási helyek, időpontok – úgy kellett 
kinyomozni. Két évvel korábban ez sokkal gördülékenyebben zajlott.  

 
A kurzus: 

Maga a választott kurzus („Application of ionizing radiation“) nem bizonyult túl 
nehéznek, ugyanis a legtöbb dologról már Budapesten, különböző tárgyak keretében – 
sokszor nagyobb részletességgel – hallottam. Ennek ellenére nem bántam meg a 
választásomat, mert ismétlésnek jó volt, és az angol szókincsemet is jelentősen bővítette. Ami 
az angolt illeti, egy két kivételtől eltekintve, a legtöbb előadó nagyon jól beszélt angolul. 
A kurzust több előadó tartotta, mivel eléggé szerteágazó területek tartoznak ide. 

Ami jó volt, hogy gyakorlati foglalkozásokat is szerveztek. A szerdai és csütörtöki nap 
nagyjából ezzel telt el. 5 fős csoportokba osztva méréseket végeztünk. A vizsga napján pedig 
egy rövid prezentáció során kellett bemutatni az eredményeinket. 

A kurzus szakmai része vizsgával zárult. 
 

Általános benyomások: 
Prága egy gyönyörű város. Első ránézésre nagyon hasonlít Budapestre. Viszont sok 

tekintetben más, jobb. Például jóval kisebb a forgalom a belvárosban, ami részben a jól 
kiépített tömegközlekedéssel magyarázható. Ennek köszönhetően tisztább a levegő és az 
épületek sem koszosak. Prágában szinte az összes épület olyan, mintha most újították volna 
fel őket.  

Az emeberek segítőkészek és nem annyira lehangoltak mint Magyarországon. Ami 
pedig a legjobban tetszik: a mozgólépcsőkön szépen, a jobb oldalon utaznak, hogy aki siet, 
könnyedén előre tudjon menni. Nem tudom, fogok-e ilyet Budapesten valaha is tapasztalni.    
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