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Bradforddal közeljött a világ 

 

Bradford annyira értékes élményeket, barátságokat, megvilágosodásokat nyújtott, hogy 

meghosszabbítottam a szerződésemet, és a tavaszi félévet is Angliában töltöm, mert így lehet 

igazán elmélyülni egy kultúrában, elsajátítani az angol nyelvet, és valamelyest beutazni az 

országot. 

 

Praktikus információk 

Utazás Magyarországról 

Budapestről Manchester Airportra 2 óra alatt eljuthatsz a Ryanair légitársasággal, és igen 

kedvezményes áron is elcsípheted a jegyedet, ha időben cselekszel. (A második kiutazásom 

mindössze 6,000 forintos repülőjeggyel sikerült.) Manchester repteréről busszal másfél óra alatt 

Bradfordba lehet jutni 6 font körüli összegért. 

 

Utazás a környéken 

Ha sokat utaznál, West Yorkshire területén belül érvényes diákkedvezményes Metro Travel 

kártyával érdemes ezt tenned, amit előre meghatározott összeg feltöltése után használhatsz. 

https://www.m-card.co.uk/the-cards/19-25-photocard/ 

 

Szállás 

A Bradford College összeköttetőjétől kérj egy listát a lehetőségekről, mert nem csak a 

közismertebb kollégiumok közül válogathatsz, amelyekkel nem biztos, hogy jól jársz. A 

megosztott szállások több diákkal tipikus angol emeletes téglaházban egy szobával egész jó 
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áron kínálnak kényelmes otthont az itt tartózkodásodhoz. Egy szoba heti 55 fontért a főiskolától 

2 percre előnyösebb, mint a heti 100 fontos diákotthoni, ahol lehet, hogy van konditerem és 

nagyképernyős tv a közös térben, de azt a pénzt érdemesebb utazásra költeni. Összességében 

munkavállalásra sincs szükség, ha nem élsz túl nagy lábon és kihasználod a kedvezményeket, 

valamint nem a legdrágább szállást választod. 

 

Múzeumok! 

Ingyenesek és nagyon érdekesek. Bradfordban a Science Media Museum kifejezetten innovatív 

és interaktív eszközökkel ragadja meg a látogatók figyelmét. 

 

Tanulmányok 

Meghökkentően nagy szabadságot kapsz, ami miatt úgy tűnhet, hogy gyaloggalopp a félév, de 

a modul-követelményektől függően készülj fel arra, hogy hetekkel a határidők előtt elkezd a 

beadandókat, mert hiába „csak” a beadandók és prezentációk teszik ki a teljesítési 

követelményeket, mivel kevesebb az elvárás (a minőségre helyezik a hangsúlyt, nem a 

mennyiségre), mint otthon, könnyű utolsó pillanatra hagyni és pánikolva feltölteni azokat. 

Elsősorban a minőséget követelik meg, de az idő- és terjedelemkorlátokat is érdemes betartani, 

különben pontlevonás jár (-10%). 

 

Diákélet 

Bradford Anglia legdiákbarátabb városkája. Sok élő zenés pub és hangulatos kávézó várja, hogy 

felfedezd, de arra készülj, hogy az angolok kortalanul járnak szórakozni és egy magyar számára 

szokatlanul szabadosan teszik azt (akárhol, a nap bármelyik szakában). Nem túl nagy, nem is 

kicsi település, de akinek nagyobb pezsgésre és több szórakozási lehetőségre fáj a foga, vonattal 

15 perc alatt eljut Leedsbe, az Egyesült Királyság harmadik legnagyobb városába. Anglián belül 

Bradfordban a legolcsóbb az élet, tele van egyetemistákkal, könnyen megközelíthető, és az 

Egyesült Királyság közepén terül el, tehát innen bármerre el lehet indulni. London és Skócia 

például hasonló távolságra van. (Északabbra, Edinburghba 4 óra alatt jutottam el autóval, míg 

Dél-Angliába, Londonba kb. 6 órás a buszút átszállással együtt.) York, Bradfordtól 1 órára a 

legszebb viking emlékhely, és nem messze, akár gyalogszerrel is gyönyörű kirándulóhelyeken 



lehet ismerkedni a vidéki angol táj 

szépségeivel. Ajánlom Saltairet és Salt’s 

Millt, ahol a nemzet megbecsült kortárs 

festője, David Hockney kiállításainak 

megtekintését vétek lenne kihagyni! 

 

Programajánló a félévre – Global Café, 

1Sherborne Road, City of Bradford 

https://mark95318.wixsite.com/globalcafe 

Szerdánként és péntekenként este 7 órától lehetőség nyílik arra, hogy olyan egyetemistákkal 

ismerkedj meg, akik hozzád hasonló helyzetben vannak, miként távol az otthonuktól 

igyekeznek beilleszkedni egy idegen kultúrába, és minél hamarabb barátokat szerezni. A heti 

két alkalom ingyen vacsorával tökéletes alkalmat kínál a barátkozásra kötetlen társasozás és 

beszélgetés formájában. A pénteki Global Café mindig egy adott kultúra bemutatása köré épül 

és azon kultúra ételével kínálja vendégeit. (Sokféle kultúra volt már terítéken: British Cream 

Tea Night, Halloween, Thanksgiving, Scottish Night, Indian Event stb.) Magyar diákokkal is 

tartottunk magyar estet, amikor lecsót főztünk a vendéghallgatóknak és a helyi brit diákoknak, 

azután megtanítottuk nekik az Ördög útját, moldvai néptáncot. Nem csoda, hogy ennek az 

estének volt a legnagyobb sikere.  

 

Kulturális sokszínűség 

Egész Anglia nagyon izgalmas, színes világ. Hát még Bradford! Mindenféle kultúra képviselteti 

magát az egyetemisták és a helyiek személyében. Hallhatsz az elrendezett házasságokról 

Indiában, a kannibál törzsekről Ugandában, és összehasonlíthatod a muszlim vallást a 

kereszténnyel. Olyan dolgokat tudhatsz meg a világról, amelyeket a média nem közvetít és 

angol szakon sem tanulhatsz róla, pedig ez is Anglia. Bradford vallási és kulturális szempontból 

igazi paradicsom. Budapest után örökre helyet kap a szívedben, ha egyszer eljutsz ide.  
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