Időpont: 2017.08.03
Utazás Plymouth-ba:
A mai napon utaztunk az angliai kikötővárosba, Plymouth-ba. Budapesten, a Liszt Ferenc
reptérről indult a repülőgépünk, amely a KLM légitársaság logóját viselte. Nekem ez volt az első
utazásom ezért kissé izgatottan vártam a légikikötő épületében. A kötelező vizsgálatok és papírok
egyeztetése után indultunk első állomásunkra: Amsterdamba.

Kilátás a repülőről
A repülőgépen való utazás szerencsére kellemetlenségekkel nem járt, a felszállás és a
leszállás izgalmait ablak mellett ülve élhettem át. Lenyűgözött a látvány ami a felhők között tárult
elém, élőben megtapasztalni teljesen más mint bármilyen videón keresztül.
A holland fővárosban kb. 3 óra várakozás után indultunk tovább a Bristoli reptérre. Egy
szendviccsel és a következő felszállóhely keresésével el is telt az idő fele. A többit a repülés
közbeni fotók, videók összevetésével töltöttük.

A felhők felett
Bristolból egy kisbusszal utaztunk a szálláshelyünkig, ahol az megtapasztaltunk anglia
jellegzetes meteorológia jelenségét: az esőt. A szálláshelyünk elfoglalása után egy helyi kis
gyorsétteremben fogyasztottunk el a vacsoránkat. A vacsora végeztével, mindenki visszament a
szobájába. Ezen a napon elsősorban a repülés tapasztalatait osztottuk meg egymással , mert a
csoportunk több mint fele most repült először.

Időpont: 2017.08.04
Városnézés Plymouthban:

Ezen a napon Janet Wonnacott mutatta be Plymouth tengerpartját. A friss levegőről a
folyamatos tengeri szél gondoskodott. Körbejártuk a „The Hoe” nevű gyönyörű természeti és
építészeti látványosságot. Dús zöld fű, panoráma a tenger sós vizére, és több kilométer hosszú
meredek sziklafal jellemzi ezt a tájat. Kiemelkedik belőle egy piros világítótorony a Smeatons
Tower. Ezen kívül egy háborús emlékmű, amely a világháború borzalmaira emlékeztet.

Pár óra alatt elgyalogoltunk a parton egészen a kikötőig ahol rengeteg érdekes
programlehetőség várt ránk. A horgászattal egybekötött sétahajózás nagyszerű ötletnek tűnik.
Különböző szuvenírboltban is körülnéztünk, ismerkedtünk a város szűk utcáival, és kikötői
hangulatával.
Janet Wonnacott előadást tart nekünk az angol oktatási rendszerről. City Business Park volt az
uticélunk. Az odaúton is új élménnyel gazdagodtunk: Piros emeletes buszon utazva szeltük
Plymouth utcáit. Természetesen az emeleten utaztunk, legelöl. Kissé ijesztő volt a szűk utcákban
ilyen magason ülni.

A Business Park gyönyörű épület, hatalmas üveg felületekkel, kellemes természetes környezetben.
Az előadás az óvodától követi végig az angliai oktatást az egyetemi oktatásig. Összehasonlítottuk az
angilai és magyarországi oktatási rendszert. Érdeklődtünk arról ó, mennyire jellemzőek
vendégdiákok más országokról. Közép európából a cseh diákok jellemzőek.

Az előadást izgatottan vártuk.

Időpont: 2017.08.05.
8 órai reggeli után, egy kis pihenés következett. 10 óra körül folytattuk Plymouth
kikötőjének és szűk utcáinak felfedezését. Körbenéztünk a Drake Circus nevű plázájában ahol,
beszereztünk pár olyan ruhadarabot, amelyet esetleg nem hoztunk magunkkal. Nagyon jól esik a
tengerpart mérsékelt klímája, ugyanis otthon most 35-40°C közötti hőség tombol.

Az időjárás ismét kegyes volt hozzánk, ezen a napon is végig sütött a nap, esőt csak
holnapra jósolnak. Ennek következtében a nap végére kicsit le is égtünk. Továbbá foglaltunk
holnapra egy horgászással egybekötött sétahajózást a Plymouth közeli öbölben. Ezen a napon a
csapatunk egy kicsit fáradt volt, ezért a délután csak a csapat egyik fele töltötte a városban a másik
kipihente az eddigi napok fáradalmait.

Ebédre egy olasz éttermet választottunk, remek döntés volt. Mindenki elégedetten és teli
hassal állt fel az asztaltól. Az olasz ízek Magyarországon is elterjedtek ezért nem okozott gondot a
menü áttekintése. Remek hangulatú ebédet tudhatunk magunk mögött.

Időpont: 2017.08.06.
Ezen a vasárnapi napon a jó idő még mindig kitartott. Reggeli után a kikötőbe mentünk, ahol
a vasárnapnak köszönhetően komoly tömeg hömpölygött Plymouth utcáin. Felkészülvén a délutáni
sétahajózásra, esőkabátot, más ruhadarabot vettünk magunknak.
A lefoglalt hajóutunkat izgatottan vártuk, tengeren még egyikünk sem horgászott, annak
ellenére, hogy többen is közöttünk hódolunk a halfogás ezen műfaja iránt. Miután beültünk a kis
hajónkba elindultunk a nyílt víz felé. Miután elhagytuk a hullámtörőket, a hullámok komoly
riadalmat keltettek. 1-2 alkalommal a hajó utasterébe is bejutott egy kis víz. Páran közülünk a
tengeribetegség enyhébb tüneteit (szédülés, émelygés) is produkálták.

Kisebb-nagyobb sikereket könyvelhettünk el horgászás közben. 7-en 9 db maklérát fogtunk,
ami nem túl sok, de - kihasználva a kikötői étterem akcióját - magunkkal vittük a zsákmányt, és ők
elkészítették nekünk. Remek tengeri herkenytűket kóstoltunk (kagyló, rák, tintahal).

Ez a késő délutáni étkezés vacsorának is elég volt.
Este tapasztaltuk, hogy sikerült leégnünk egy kicsit,
ez a meglepetés erejével hatott Angliában. Egy
nagyon szórakoztató napon vagyunk túl, remek
ételeket és embereket ismerhettünk meg a mai napon
is.

Időpont: 2017.08.07.
A mai célunk: a plymouthi egyetem ahova reggeli után gyalogosan indultunk el. Nagyon
izgatottak voltunk, mert CNC-s gépeket is láthattunk. Első állomásunk az egyetem forgácsoló
műhelyébe vezetett. Itt maró és esztergagépeken kívül, vízvágó gépeket mutattak nekünk.

Beszéltünk továbbá a CAD és CAM programokról amelyeket ők használnak és összevetettük az
általunk oktatott szoftverekkel. Megismerkedtünk az ottani gépekkel, mutattak olyan alkatrészeket,
amelyeket ők készítettek. Megnéztük azokat a termeket is ahol nem a forgácsolás volt előtérben. A
polymerműhelyben azokat a bicikli vázakat néztük meg, amelyekkel a görög olimpiai csapat
versenyzett.

Széles repertoár mutatkozott be a gépeik között: a legmodernebb technológiának számító 3D
nyomtatóktól a hagyományos gépekig megtalálható volt náluk. Ez kielégíti a szakmával ismerkedők
kezdő lépéseinek oktatását egészen a magasabban képzettek fejlesztéséig.

