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Januártól Május végéig voltam kint Bradfordban az Erasmus pályázattal. Az előző félévben itt 

lévő Károlis lány megosztotta a tapasztalatait és sokat segített, így nagyjából tudtam mire 

számítsak itt kint. 

Utazás 

Kiutazásnak én a Pozsonyból induló Ryanair járatot választottam Leeds-Bradford reptérig, ez 

volt az egyik legolcsóbb megoldás. Hazafele már Jet2-val jöttem, ami jóval drágább, de 

Leeds-Bradfordból egészen Budapestig visz. 

A félév során nagyon sok lehetőségem volt utazni. Remek buszjáratok vannak mindenfelé 

(National Express, Megabus), aminek az ára attól függ, milyen korán veszi meg az ember a 

jegyet és mikor szeretne menni. Busszal utaztunk Leedsbe, Liverpoolba, Manchesterbe és 

Edinburghbe. A vonat (National rail) lényegesen drágább, de sokkal gyorsabb. Vonattal 

Yorkba utaztunk egy napra. Leeds-Bradford reptérről nagyon olcsón el lehet jutni Dublinba 

Ryanairrel, mindennap 2 járat megy, és kb. 40 perc az út.  

Bradfordon belül mindenhová el lehet jutni egész könnyen, a diákszállások közel vannak a 

központhoz, 10-15 perc az egyetem, üzletek, szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek.  

Szállás 

Ahogy előttem többen is, én is a Universal Student Living-ben szálltam meg. Különböző 

szoba típusok közül lehet válogatni (egyszemélyes ágyas, duplaágyas, fürdőszobás, közös 

fürdőszobás…), ez az egyik legolcsóbb megoldás szállástéren. Nekem egy duplaágyas 

szobám volt saját fürdőszobával és teljesen meg voltam vele elégedve. A recepción nagyon 

kedvesek és segítőkészek, egyszer volt gond a mosdóval, írtam nekik egy e-mailt és másnapra 

már meg is csinálták. Szerencsém volt, mert nagyon jó lakótársaim voltak, a félév során a 

legjobb barátaimmá váltak.   

A szállásnak van közösségi szobája is ahol ping-pong asztalok, kanapék, TV található ami 

szabadon használható és remek helyszín esti alapozásokhoz, beszélgetésekhez.  

Az egyik barátnőm az Arkwright House-ban szállt meg, ami valószínűleg az egyik 

legdrágább, de nagyon jó a közösségi szobája (ping-pong, csocsó, billiárd, xbox szobák, 

moziterem, kanapék, TV). Itt voltak mindig a legnagyobb bulik, összejövetelek.  

Vásárlás 

Élelmiszert legolcsóbban az Asda, Lidl, Aldi boltokban lehet beszerezni (a szálláshoz közel 

van egy nagyon szuper kis Asda).  

Ha bevásárlóközpontba vágyunk, a központban található Broadway-t ajánlom, illetve kicsit 

több sétával a Forster Square-n található üzleteket. Egy remek Primark is található a 

központban, ahol olcsóbbnál olcsóbb ruhadarabokat tudunk megvásárolni.  

Szórakozás 

Nagyon szuper beülős helyeket találhatunk Bradfordban. Ilyen például a Turls Green, 

Sunbridge Wells, Brew House. Ha este táncolni akarunk menni, a legnagyobb élet egy Flares 

nevű helyen van, de jókat lehet bulizni a Circle és a Turls Green szórakozóhelyeken is. Mi 

ezekre a helyekre jártunk, illetve egymáshoz a közösségi szobákba, amik pénteken, 

szombaton általában tele voltak. Aki ezeknél nagyobb bulira vágyik, Leeds belvárosát tudom 



ajánlani.  

Az egyetemhez közel egy nagyon jó edzőterem van  (Unique Gym), ahol diákkedvezménnyel 

jó áron lehet bérletet venni. 

Iskola 

Bradford College egy hatalmas új épület, étteremmel, büfékkel, kávézókkal, lifttel, 

könyvtárral, számítógépekkel stb. Nagyon jó élmény volt egy ilyen helyen tanulni. Három 

tantárgyam volt, amiből kettő nagyon-nagyon érdekes volt számomra (Early Years in 

Practice, Understanding Autism). A tanárok mind nagyon kedvesek és segítőkészek. A 

tantárgyakra több oldalas beadandókat kellett írni, amivel ha gondom akadt, segítettek a 

tanárok. Én itt sokat fejlődtem nyelvileg és szakmailag is. 

Költségek 

Anglia lényegesen drágább Magyarországnál, ez természetesen Bradfordra is jellemző. Az 

Erasmus pénz a szállásomra és a kiutazásomra volt elég, úgyhogy néhány hét után munka 

után néztem, hogy tudjak miből utazni. Egy Dominos nevű pizzériában dolgoztam hetente 

néhány napot esténként, amivel tökéletesen kiegészítettem az ott létemet. Emellett is volt 

időm bőven utazni, szórakozni, iskolába járni.  

A többi Erasmus-os diákkal egy szuper közösség alakult ki, életre szóló barátságok kötődtek. 

Rengeteget tanultam, fejlődtem, különböző kultúrákat ismertem meg, amire nem lett volna 

lehetőségem e nélkül. Eddigi életem legjobb 4 hónapját töltöttem itt, tele kalandokkal és 

élményekkel. Mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus-t és Bradfordot! 


