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Az angliai Brightonban vettem részt 2019. július 22‐augusztus 02‐ig English Language Center
által szervezett intenzív angol nyelvtanfolyamon. Mivel korábban még sohasem jártam
Angliában, nagyon izgatott voltam, hogy milyen lesz az út és hogy hogyan fogok boldogulni.
Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy az út előtt az erasmus pályázat keretében eljárhattam
angol órákra, ami egy kis bátorságot adott, az angolul való kommunikációhoz.
Vasárnapi napon kora reggel indultam el. Mivel a repülő 9 órakor indult, így már 7 órakor a
repülő téren kellett lennem. Az út simán ment, nem volt semmi bonyodalom. Angliában
Londonba a Luton repülőtérre érkeztem meg 12 óra körül. Innen közvetlen vonat járat van
Brightonba, ami egy kb. 300 000 lakosú tengerparti város. A szállásom egy családnál volt Hove‐
ban, ami régen külön város volt, de mára már egybe épült Brightonnal és ma már a város
elnevezése is Brighton és Hove. A vonat végállomása volt Brighton, így nem kellet nagyon
koncentrálni arra, hogy hol száljak le. A két órás vonatút után végre megérkeztem az úti
célomhoz. A bőröndöm mérete folytán arra gondoltam, hogy az állomástól inkább taxival
megyek a szállásra, így nagyon egyszerű volt megtalálni. Mikor megérkeztem, a szállásadók
már kedvesen vártak és mindenben segítettek.
Hétfőn reggel szintfelmérővel indult a képzés, majd a felmérés alapján osztottak csoportokba.
A délelőttöket a következő két hétben egy tanárral töltöttem. A délelőtti nyelvórák után ebéd
után is volt még két gyakorló óra ami mind a kettő két különböző csoportban és tanárral telt.
A csoporttársak nemzetiségét tekintve nagyon vegyes volt a kép. Volt olasz, spanyol, török,
koreai és japán csoporttársam is. Nem volt könnyű az ő angoljukat megérteni. Ami nagyon
nagyszerű egy angol nyelvi környezetben angol anyanyelvű tanárral való angol tanulásban, az
az, hogy mindent angolul kell körülírni. Folyamatosan koncentrálni kell, hogy a feladatokat
megértsem, ha valamit pedig nem értettem, akkor is csak angolul tudok kérdezni. Ezen kívül,
biztos lehetek benne, hogy tökéletes a kiejtése. Ha kijövök az óráról, akkor is csak angolul
tudok beszélni, ismerkedni, vagy ha valamire szükségem van elintézni.
Az első napon hétfőn az órák után a nyelviskola városnézést szervezett, ami mindenképpen jó
lehetőségnek bizonyult mind a tájékozódás, mind pedig az ismerkedés szempontjából. Ekkor
ismerkedtem meg egy olasz tanárnővel, akivel utána együtt ebédeltünk és a délutánokat is

együtt töltöttük. Szóval délután is folytatódott az angol tanulás, csak már nem órai keretek
között. Együtt megnéztük Brighton főbb látnivalóit és a környék nevezetességeit.
Ellátogattunk a Royal Pavilionba, megnéztük a SEA LIFE –ot és fürödtünk a tengerben.
Brightontól nem messze található Nagy‐Britannia legmagasabb tengerparti mészkő sziklái a Seven
Sisters (hét nővér), amely igazán lenyűgöző látványt nyújtott, mikor az egyik délután ellátogattunk
oda.

Az iskola szervezett több kirándulást is, amire külön lehetett jelentkezni. Én szombaton
Londonba mentem el, ahol idegenvezetővel volt egy városnézés, amikor megnéztük London
főbb látnivalóit, úgymint a Buckingham palotát, a Westminster‐palotát, a Big Bent, a
Parlamentet, a Tower‐hidat, a Piccadilly circust és a Trafalgar teret. A maradék szabadidőt
pedig a Nemzeti Képtárban töltöttem, ami nagyon nagy élményt jelentett nekem. Olyan festők
képeit nézhettem, mint Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Manet, ….. és
még sorolhatnám.
Vasárnap pedig Stonehenge‐be látogattam, hogy megnézzem a világ kulturális örökségének a
részét képező lenyűgöző kő együttest, amiről a mai napig is csak találgatások vannak, hogy
pontosan milyen célból építettek. Ezután Bath városába látogattam ami tulajdonképpen egy
római kori fürdőváros és 1987‐ben UNESCO Világörökségi besorolást kapott. Nagyon különleges és
feledhetetlen élmény volt.

Hasznosnak és eredményesnek érzem a mobilitásomat, mert mind a nyelvtanulás, mind az új
élmények megszerzése szempontjából sokat segített.

