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Az Erasmus pályázatom benyújtása során céltudatosan csak Angliát, Bradfordot jelöltem 

meg. Elsősorban azért, hogy angol nyelvi környezetben legyek, illetve mert nagyon szeretem 

az országot. Elmondhatom, hogy a nyelvtudásomat maximálisan sikerült kamatoztatnom és 

fejlesztenem, valamint az utazások során Anglia olyan városait fedezhettem fel, ahová régóta 

szerettem volna eljutni, de korábban nem volt rá lehetőségem.  

A kiutazás előzményeiről: 

Az elején természetesen bennem is sok kérdés merült fel az adminisztrációs feladatokkal 

kapcsolatban, amelyek a pályázattal járnak, de úgy gondolom, egyáltalán nem olyan bonyolult 

az egész folyamat, mint amilyennek elsőre tűnik. Elmondhatom, hogy az esetemben, minden 

zökkenőmentesen ment. A két intézmény között gyors és hatékony volt a kapcsolattartás, és 

az ügyintézés és az ösztöndíjat is időben megkaptam. Ezúton is köszönet Németh Katalinnak 

a munkájáért és a segítségéért. Illetve, sokakban felmerül az a gondolat is, hogy azért nem 

jelentkeznek Erasmusra, mert akkor biztosan halasztaniuk kellene egy félévet. Erre azt tudom 

mondani, hogy nem volt mindig egyszerű a feladat, de sikeresen teljesítettem az itthoni 

félévet, és sikerült haladnom a tanulmányaimmal, köszönhetően tanáraim segítségének és 

együttműködésének. Tehát ez sem lehetetlen.  

Aki Angliában szeretné tölteni az Erasmust, annak nagyon fontos tudnia, hogy a magas 

költségvetésű országok közé tartozik és az ösztöndíj a kiadásoknak csak minimális részét 

fedezi. Az én esetemben a kapott pénz csak a szállásra volt elég. A szállás, az élelmiszer, a 

szórakozási lehetőségek és az utazás költségei (például vonat, nem a távolági buszok 
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költségére gondolok) is jóval magasabbak, mint itthon. Szerencsére a kollégium és iskola 

nagyon közel van egymáshoz (10 perc séta), így havi bérletre nem kellett költenem. Úgy 

gondolom, hogy érdemes már a kiutazás előtt gyűjtögetni és félretenni. Ami szerintem nagyon 

hasznos, hogy az országon belüli utazgatásokra tegyünk félre pénzt. Hisz ezek a kirándulások 

a távolsági buszokkal (Megabus, National Express) olcsón kivitelezhetők, (pár fontból 

eljuthatunk Londonba, Manchesterbe vagy Liverpoolba Bradfordból), így hogy az országban 

vagyunk.  

A kiutazás előtti további fontos tudnivaló, hogy a repülőjegyet jóval hamarabb le kell foglalni, 

mert az indulás napjához közeledve egyre magasabbak a repülőjegy árak. A wizzair 

légitársaságot tudom ajánlani, ott vannak viszonylag olcsó jegyek Angliába. Továbbá, 

érdemes felvenni a kapcsolatot azokkal a diákokkal, akik korábban már Bradfordban voltak. 

Én is így tettem, Kovács Tamás, aki előttem Erasmuson volt sokat segített abban, hogy jó 

helyre kerüljek, és nagyszerű társaságban töltsem ezt a fél évet, mert abban a kollégiumban és 

azon az emeleten laktam, ahol ő korábban, így tudtam, hogy biztosan jó helyre megyek és 

barátságos emberek fognak fogadni. Ezúton is nagyon hálás vagyok neki! Tehát fontos, hogy 

érdeklődjünk azoktól, akik már kint voltak, illetve én is nagyon szívesen segítettem annak a 

fiúnak, akiről tudtam, hogy az utánam következő félévben fog kimenni Bradfordba.   

 

Kollégium: 

Ahogy fentebb írtam kollégiumban laktam. Pontosan a Universal Student Living nevű 

kollégiumban. Maximálisan meg voltam elégedve vele és a kinti árakhoz képest olcsó volt. A 

kollégiumnak több épülete van. Abban az épületben, amelyben én laktam mindenkinek külön 

szobája volt és egy szoba egy hétre, átszámolva 21.000 Ft volt. Nagyon jó volt a társaság, és 

aminek külön örülök, hogy angolokkal laktam, így tőlük sokat tudtam tanulni. Egyébként, 

azoknak, akik Erasmusra utaznak, én inkább a kollégiumot ajánlanám, mint azt az opciót, 

hogy valaki egy szobát vegyen ki egy lakásban egyedül, mert a kollégiumban, ahol többen 

vannak egy helyen, azonos célért (mindenki tanuló és nem dolgozó) sokkal jobb társaság 

alakul ki. A kollégiummal való kapcsolatfelvétel és ügyintézés is nagyon gyors és 

zökkenőmentes volt, tehát bátran merem ajánlani mindenkinek.  
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Iskola: 

Az iskola épülete (David Hockney Building) lenyűgöző, egy élmény volt itt tanulni. Tágas, 

világos, jól felszerelt tantermek vannak, könyvtárral és csendes tanuló sarkokkal. Továbbá, 

lehetőség van az iskolában például laptopok kölcsönzésére, ezeket pár órára az intézmény 

területén belül igénybe vehetjük. Egy másik fontos információ, hogy az épületbe egy 

fényképünkkel ellátott beléptető kártyával tudunk bejutni, amelyen egy bizonyos pénzösszeg 

is található és ennek segítségével tudunk nyomtatni is az iskolában. Ez a kártya egyébként 

nagyon hamar, pár perc alatt elkészült, tehát az ügyintézés e része is, problémamentes volt.  A 

tanárok nagyon segítőkészek voltak és külön odafigyeltek ránk. Igyekeztek mindent 

megtenni, annak érdekében, hogy gyorsan beilleszkedjünk az új környezetben. Itt külön 

szeretném kiemelni a rendkívül segítőkész és barátságos Erasmus koordinátorunkat, akihez 

bármikor fordulhattunk segítségért és a tanárképzés vezetőjét is, aki külön figyelmével 

segített minket a kinti tanulmányok során.  
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Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekről: 

Különlegesen szép parkok vannak Bradfordban, például Lister és Horton park. Illetve 

érdemes ellátogatni a National Media Museumba, ami Bradford egyik látványossága. 

Szórakozási lehetőségekben Bradford egyébként nem túl gazdag, mi többször átmentünk 

bulizni a szomszéd városba Leedsbe is, de azért megtalálhatóak a tradicionális angol pubok, 

amiket érdemes felkeresni, illetve egy szórakozóhely volt, a Circle, amit mi gyakran 

látogattunk és minden fiatal ide jár bulizni a városban. Számomra a legmaradandóbb emlékek 

mégis a kollégiumi bulik voltak, amiket mi rendeztünk magunknak. Ezek kovácsolták össze a 

csapatot és olyan emberekkel ismerkedtem meg, akikkel biztosan a későbbiekben is tartani 

fogom a kapcsolatot, illetve látogatni fogjuk egymást. Nagyon jó kis Erasmusos csapat jött 

össze, amely spanyol, görög, francia, olasz, finn, belga diákokból állt, de én elsősorban az 

angolokkal töltöttem több időt, mert velük laktam egy emeleten a kollégiumban. 

Összegzés: 

Nagyon sokat tanultam a különböző kultúrákról és szokásokról, nagyon sok új élménnyel és 

tapasztalattal gazdagodtam. Érdekes, hogy ennyi idő alatt mennyi kedves embert ismertem 

meg, mennyi barátságot kötöttem, amelyek tényleg remélem, hogy hosszú ideig tartanak majd 

illetve, hogy tartani tudjuk a kapcsolatot a távolság ellenére is. A világszemléletem és a 

dolgokra való rálátásom határozottan bővült és külön örülök annak, hogy egyedül vághattam 

bele az utazásba. Tehát nagyon jó önismereti teszt is volt. Megtapasztalhattam, hogy mit 

jelent egyedül megérkezni egy idegen környezetbe, kultúrába és egyedül megállni a helyem, 

illetve feltalálni magam. Amennyiben valaki hasonló helyzetben van, én csak bátorítani 

tudom, mert ez olyan lehetőség, amely életre szóló élményeket ad és pozitívan befolyásolja 

életünk további alakulását és a személyiségünket is. Tehát az Erasmust határozottan, 

mindenkinek csak ajánlani tudom, amennyiben van rá lehetősége (pénze, mert tényleg komoly 

anyagi kiegészítésre van szükség), akkor mindenképpen jelentkezzen.   

 

Amennyiben bármilyen további kérdése van, a jövőben Angliába jelentkezőnek, 

nyugodtan keressen meg a fentebb írt email címen vagy facebookon. Nagyon szívesen 

segítek és minden egyéb kérdésre szívesen válaszolok!  

 

 


