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Egy szemeszter West Yorkshire-ban 

2018/2019 2. félév 

Anglia több mint tíz éve része az életemnek, évente egyszer-kétszer ellátogatok ide, de mivel ezek 

eddig csak maximum pár napig tartó nyaralások voltak, kíváncsi voltam, hogy milyen itt élni 

huzamosabb ideig, ez volt az egyik oka annak, hogy jelentkeztem az Erasmusra. A másik ok, hogy 

mindig is érdekelt, milyen külföldön tanulni, hogy kipróbáljam és új kihívások elé állítsam magam 

ebben. A harmadik, de nem kevésbé fontos ok pedig az volt, hogy immár ötödik éve tanulok 

Anglisztikát, és úgy gondoltam, hogy egy angliai szemeszter csak bővítheti a nyelvi és kulturális 

tapasztalataimat, elvégre nem lehet mindent a tanterem falai között megtanulni, legalábbis nem 

ilyen gyakorlatiasan. 

Azzal kapcsolatban, hogy West Yorkshire-ba indulok nem voltak különösebb elvárásaim, ezidáig 

csak London közeli helyeken jártam, de tudtam, hogy Yorkshire lényegesen másmilyen lesz. 

Bradfordról a jelentkezés fontolgatása előtt még nem hallottam, de kíváncsian vártam, hogy 

milyen lesz, mit lehet ott csinálni, milyen lesz az oktatási intézmény, a csoporttársak, a város, a 

szállásom. Yorkshire-ról és Bradfordról már sokan leírták a helyi dialektus sajátosságait, ezért én 

nem fogom részletezni, de azon ne lepődjön meg a kedves Bradfordba készülő Erasmus hallgató, 

hogy az első pénztáros azonnal  ‘luvey’-nak szólítja majd. 

A szállással kapcsolatos ügyintézés egészen könnyedén ment, néhány e-mailben le lehetett 

egyeztetni mindent, bár utólag maga a szállás minősége hagyott némi kívánnivalót maga után, 

ezért egy esetleges legközelebbi bradford-i tartózkodás során biztosan másik helyet választanék.  

Mit lehet Bradfordban csinálni?  

Azon kívül, hogy bejársz a College-ba, nyilvánvalóan szeretnél világot látni és feltérképezni kicsit 

a környéket. Bradford egy kedves kis városközponttal rendelkezik, a hatalmas Centenary Square 

napsütötte időben igen forgalmas tud lenni, kávézók és éttermek szegélyezik, a neoklasszicista 

városháza épület mellett elhaladva pedig eljutunk a The Broadway nevű bevásárlóközponthoz, 

valamint a The Light mozihoz. Ezen kívül még egy IMAX mozi van Bradfordban, a National 

Media and Science Museum épületében, ahol érdekes kiállítások is várják a látogatókat. Bradford-

tól nem messze, Haworth-ben található a Brontë Parsonage, a Brontë irodalmi nővérek kúriája, 

egy egynapos kirándulást abszolút megér. Nagyjából huszonöt perc vonatozásra van Leeds városa, 
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ahol lehet vásárolni, szórakozni, múzeumokban művelődni, aminek az egyik pozitívuma, hogy a 

legtöbb múzeumba ingyenes a belépés az év nagy részében, szinte minden kiállításra.  

Érdemes felkészülni és jól átgondolni a kiadásokat, ha az ember utazni szeretne, a vonat- és 

buszjegyek ugyanis meglepően borsosak lehetnek egy-egy útvonal kapcsán. Én a Trainline nevű 

applikációt, illetve weboldalt használtam, itt egyszerűen kezelheted a vonatjegyeidet, nem kell 

kinyomtatnod, még csak letöltened sem, és viszonylag jó áron tudsz jegyeket venni.  

York nagyjából egy-másfél órányi vonatozásra van, mindenképpen érdemes egy napot eltölteni itt, 

körbejárni a katedrálist, a sétálóutcákat, a folyópartot, vagy akár részt venni a város egy történelmi 

túráján, kinek mihez van kedve.  

Néhány szó Bradford College-ról 

A College Bradford központjához közel van, három épületből áll, az egyik az Old Building, ahol 

főként az adminisztrációs teendőidet intézheted, itt kaphatsz fényképes ID-t is, amivel a College 

épületeiben közlekedhetsz, és amit minden alkalommal viselned kell, amikor bemész órára. A 

másik épület a Lister Building, ahol a tanórák nagyobb része zajlik, illetve ebben az épületben 

tanulnak a művészeti szakosok is, így a földszinti folyosókon az ő munkáikból készült kiállításokat 

csodálhatod. A harmadik épület a viszonylag újonnan átadott David Hockney Building, ahol 

szintén lehet órákat tartani, de itt főként a Students’ Union irodája, valamint a könyvtárak vannak, 

a könyvkölcsönzés és a forráskeresés viszonylag egyszerűen zajlik, illetve itt lehet számítógépet 

használni, nyomtatni, fénymásolni.  

A tanárok és a csoporttársak kedvesek és segítőkészek, és maguk a tanórák, tanítási technikák sem 

annyira eltérőek az itthon megszokottól. A College saját Moodle rendszerén zajlik a 

kommunikáció, itt látod a felvett tárgyakat, a hozzájuk tartozó tananyagokat, ide töltöd fel a 

házidolgozatokat, esszéket és egyéb beadandókat.  

 


