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Az Askham Bryan College-ban töltöttem, a tizetnöt hetes szakmai 

gyakorlatomat.  Ez a kis főiskola Angliában, York határában fekszik, és az 

agrárium illetve a kertészet teljes sprektumával foglalkozik. Olyan 

szakterületekkel is foglalkozi, mint például az erdészet, vagy a mezőgazdsági 

gépészet. 

Az utazás tekintetében a Budapest - London repülőutat, majd York-ba 

vonattal megoldás választottam, igaz, hallottam olyat is, hogy Leeds-be vagy 

Manchester-be való repüléssel olcsóbban ki lehet jönni összességében. Bár 

hozzátenném, hogy Londont kár lenne kihagyni. 

A szállásom a főiskolai campuszon, a kollégiumban volt, így utazással 

többnyire nem kellett időt töltenem, három perces sétával megközelíthető volt 

a kertészeti szekció, ahol a munkanapjaim többségét töltöttem.  

A kollégiumi szállásról csak jókat lehet mondani. Egyszemélyes szobák 

voltak, így nyugodt körülmények között, lehetett pihenni. Az amúgy is tágas 

szobának a kényelmét a saját wc és fürdőszoba fokozta. Minden folyosóhoz 

tartozott egy hűtővel és mikrohullámú sütővel felszerelt konyha, így a hétvégi 

önellátás sem okozott különösebb problémát. 

A campusz minden igényt kielégítően felszerelt az tartós ottlétet 

megkönnyítő eszközökkel, és szolgáltatásokkal. Két mosoda, konditerem, bár - 

melyben heti rendszerességgel bulik is rendezve voltak -, és természetesen 

menza is megtalálható (hétvégén zárva volt). Sportolási lehetőségek is voltak 

(bár nem olyan sok, és jól felszerelt, mint egy nagy egyetemen lenne), illetve a 

konditermet bérlet vásárlása esetén - mely húsz fontba került- egész félévben 

korlátlanul lehetett használni. 

 Az étkezés angliai árakhoz képest egész alacsony áron lehetett 

megoldani. Egy meleg készétel két és fél font körüli áron volt kapható a 

campuson.  

A bevásárlás sem ütközött nagy akadályba, ugyanis húsz - huszonöt 
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perces gyaloglásra található egy kisebb szupermarket, míg busszal 

megközelíhető egy nem messze lévő Tesco.  Bár ez nem vetekszik egy 

belvárosi campusz lehetőségeivel, de nem is okozott nagy problémát, ugyanis 

a kollégiumi ismerkedés után, mindig lehetett találni egy-egy olyan embert, 

aki a közeljövőben szintén tervezi a bevásárlást saját kocsijával.  

A bolti árakról annyit érdemes megemlíteni, hogy jelentősen nem 

magasabbak a hazaiaknál, viszont rengeteg nagyon jó minőségű, különleges és 

finom termék található meg az olcsó termékek mellett a boltok kínálatában. 

A helyiek kedvességéről, és segítőkészségéről csak jókat tudok mondani, 

mindig nagyon barátságosak voltak, amikor bármilyen jellegű üggyel 

fordultam hozzájuk. 

A főiskola szervezésében több szakmai kiránduláson is részt vehettem, 

így más üzemeket, kutatóközpontot is láthattam, ezzel színesítve és növelve a 

gyakorlat hasznosságát. Egy alkalommal a többi külföldi diákkal elvittek 

minket egy szombati kirándulásra, ahol a környék nevezetességeit mutatták be 

nekünk, ezzel kedveskedve nekünk. 

Az elvárt munka mennyisége és üteme nagyon kényelmessé tette az ottani 

életvitelt. A reggeli kilenc órás kezdés és fél ötös befejezés mellett, a napi két 

óra pihenő is gondoskodott róla, hogy ne lehessen megterhelőnek nevezni a 

munkakörülményeket. 

A munkatársak mindig nagyon segítőkészek és barátságosak voltak. 

Sajnos elég gyakran egyedül kellett dolgoznom, így az angol nyelv 

gyakorlására nem mindig adódott elég lehetőség, de ezt délutánonként a 

kollégiumban pótolni lehetett. 

Talán az egyetlen negatívum, amit említeni tudok - ami az oktatási 

intézmények sajátossága is gyakran -, hogy a technológiai színvonal, a 

munkafolyamatok megtervezettsége és optimalizáltsága nem volt a legjobb. 

Véleményem, hogy csupán szakmai szempontból egy privát cég 
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mindennapjaiból valamivel többet lehet tanulni, mivel ott a vezetőség fő 

feladata, a minnél hatékonyabb termelés. 

Összességében örülök, hogy az Askham Bryan College-t választottam, 

hiszen szakmailag és emberileg is érdekes dolgokat láthattam és tanulhattam a 

gyakorlatom ideje alatt.  

 
 


