
Élmények és érzések, avagy a Jane Haining örökség nyomában Skócia csodás világában 

 

A 2018/19-es tanévben a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyt a református iskolákból a miskolci 

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanulója, Orosz Tímea nyerte, ezzel pedig az 

enyém lett a megtisztelő lehetőség, hogy mind a református, mind a budapesti verseny nyertesét, 

Pávó Anna Zsófiát, az Óbudai Árpád Gimnázium tanulóját elkísérhessem a 8 napos kalandra. 

A kapcsolatfelvétel után Görög Tímea kolléganő alapos előkészítő munkájának köszönhetően gyorsan 

pörögtek az események. Kiutazásunk zökkenőmentes volt, mindkét diák első repülőútját élte meg.  

Glasgowban Lexa várt minket, aki a glasgow-i  négy napunkat szervezte. Az ottani, Jane Haining 

emlékét ápoló közösség nemcsak testi, hanem nagyon sok szellemi táplálékkal is ellátott minket. 

Morag, a másik főszervező hölgy autentikus „teái” mellett megismertük a lelki töltődésük 

lehetőségeit a Jane Haining üvegablakba foglalt képével büszkélkedő templomukban, bejárták velünk 

Glasgow és Edinburgh látványosságait egy pillanatra sem hagyva, hogy ne merítkezzünk meg a skót 

történelem, kultúra és gasztronómia szépségeiben. 

A közösség összefogását mutatja, hogy az itt töltött négy nap során számtalan lehetőség adódott az 

ismerkedésre. A Queen ’s Park Church gyülekezetének életében is részt vehettünk, Timi és Zsófi 

ének- és zenetudásukkal is meg örvendeztették a gyülekezetet az áhítat alkalmával, csatlakozva a mi 

tiszteletünkre meghívott előadókhoz. 

A városi napok után elértünk utazásunk fénypontjához, hiszen Dumfries és Dunscore azok a helyek, 

ahol igazán meg lehet érezni Jane Haining múltját és tovább élését is.  

Egy hosszabb vonatozás után értünk Dumfriesbe, ahol Pam Mitchell kolléganő fogadott minket. Vele 

és Colinnal, a férjével töltöttük skóciai tartózkodásunk második felét. Ellátogattunk a dumfries-i 

Akadémiára, ahol két tanuló nemcsak a Jane Haining örökségről beszélt nekünk, hanem körbe is 

vezettek minket az iskolában, ahol maga Jane is töltötte a középiskolás éveit. A diákok hosszú időn 

keresztül beszélgettek a magyar és a skót iskolarendszer hasonlóságairól és különbségeiről, hol 

elszörnyülködve, hol elcsodálkozva, hol pedig nevetve osztva meg egymással a sok-sok személyes 

élményt.  

A „vidéki” Skócia minden szépségével megismerkedtünk: kastélyok, templomok, gyalogösvények, 

tengerpart…, amit csak el tudunk képzelni, mindez persze Jane Haining gyerekkorának tükrében.  

Szinte egy időutazáson vettünk részt Pam segítségével.  



Vasárnap, nagy örömünkre, istentiszteleten vehettünk részt, ahol Timi és Zsófi képekkel, zenével és 

énekkel illusztrálva mutatkoztak be. Az istentisztelet utáni tea lehetőséget biztosított arra, hogy 

megismerkedjünk a gyülekezet tagjaival, akikkel egyébként a délután folyamán BBQ-n is részt 

vettünk, ami során ismételten megtapasztaltuk a skót vendégszeretetet és a skót időjárást.  

A templomban kialakítottak egy Jane Haining Heritage Center-t - örökségközpontot - , ahol akár 

magyarul is temérdek információhoz juthatunk Jane életéről, munkásságáról és budapesti 

kötődéséről. Az istentisztelet után az itt összegyűjtött információkkal ismerkedtünk, illetve a tanulók 

megkoszorúzták Jane Haining emlékművét. 

A nyolc nap nemcsak az angol nyelv gyakorlásában segített, hanem megmutatta egy közösség erejét 

is, mely évtizedeken keresztül működik, lehetőséget ad a valódi Skócia megismerésére, hiszen nem 

egy hotelablakból, hanem a hétköznapi látványosságok körül sétálva ismertük meg Skócia szépségeit, 

és leckét kaptunk abból is, hogy a múlt mennyire meghatározza a jövőt. 

Köszönjük a lehetőséget a verseny kiíróinak, Görög Tímea szervező munkáját, a skót házigazdáink 

hatalmas szívét és szeretetét. Egy életre szóló élményt kaptunk mindhárman.  
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