
Hosszú hétvége Edinburghban 

a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny nyerteseivel 

2022. június 17-20. 

 

2022. június 17-én pénteken a menetrend szerint 11:35-kor Edinburgh-ba tartó repülőjárattal 

érkeztünk Skócia fővárosába. A járat késése miatt 16 óra körül sikerült elfoglalni a 

szállásunkat az Ibis Hotel Budget-ben, amely a repülőteret a belvárossal összekötő 

villamospálya mentén található. 

 

A szállásunk előtt 

A csoport tagjai a 2021-ben és az idén megrendezett Jane Haining Angol Nyelvi 

Emlékverseny nyertesei: 2 fiú és 4 lány. Életkorukat tekintve ketten 15 év alattiak, 3 fő 15-16 

éves, 1 fő 16 évét betöltött fiatal volt. 

Szendvicsezés után a belvárosba 

indultunk villamossal. Megtekintettük a 

Nelson Monument-et és az 

obszervatórium környezetét, felvételeket 

készítettünk a naplementében. Mindenki 

meglepetésére este fél tízkor még fenn 

volt a Nap. Gyönyörködtünk a város 

látképében.



Június 18-án villamossal beutaztunk a belvárosba és az Elderly Street-i buszállomáson 

felszálltunk a Glasgow felé tartó távolsági buszjáratra. 1 óra 23 perc alatt ott is voltunk. Már 

várt ránk Lexa Boyle, az ottani gyülekezet tagja. Taxival utaztunk tovább a Queen's Park 

Govanhill Church-höz. Ismerkedés, teázás, süteményezés, beszélgetés Jane Haining 

életéről volt a program első része. 

 A nap meglepetése, hogy Morag otthonában ebéddel vártak bennünket kedves 

vendéglátóink. A terített asztal mellett sok mindenről szó esett. A gyerekek aktívak voltak, 

kérdeztek és szívesen meséltek itthoni dolgaikról is. A hagyományos fogások végén egy 

nagyon finom torta zárta a sort. Az idő gyorsan repült. Teli hassal indultunk egy rövid városi 

sétára: megtekintettük a városházát és környékét, majd a gyerekek a Buchanan Street-en, a 

helyi bevásárló utcában kaptak egy szűk órányi szabadidőt. A 17:00-kor induló busszal 

tértünk vissza Edinburgh-ba.  

 

A kiadós étkezés teljesen eltelített mindenkit, így az esti órákban vacsoráztunk csak: pizzát 

rendeltünk az Ibis Hotel-ben levő bárban. A gyerekek üdítőt nem igen ittak, mert a helyi 

csapvíz jó minőségű és finom volt. Automatikusan jár a vendéglátóhelyeken elköltött ételhez. 

Azt választották. A szálloda étkezdéjében 24 órában működött ingyenes italautomata is, ahol 

kávét, teát tudtunk készíteni. Ez jól is esett, mert a hűvös északi szél kifújt bennünket 

napközben. Mindenki alaposan elfáradt. Szinte egész nap angol nyelven kommunikáltunk. 

Gyorsan behúzódtunk a szobákba.



Június 19. vasárnap reggel kényelmesebben indult: reggeli után 9-kor indultunk a 

belvárosba. Felszálltunk egy „Hop on hop off” kétszintes városnéző buszra.  

 

A gyerekek a belvárost bemutató útvonalat választották. Audio-guide elérést kaptunk, ahol 

szép angolsággal hallhattuk a város történetét és a nevezetességekhez kapcsolódó 

anekdotákat is.  

Ezután ebéd a Royal Mile mentén egy hagyományos skót ételeket kínáló kisétteremben, 

majd a Holyroodhouse palota következett. Szintén angol nyelvű idegenvezetést kaptunk. 

Végig sétálhattunk azokon a termeken, ahol az angol királyi család tagjai töltik napjaikat, ha 

Skóciában tartózkodnak. 

  



 

(belső képek forrása: www.skyetravel.com ) 

Délután 3 óra körül Judy Russel-lel találkoztunk, aki az edinburghi Jane Haining Project új 

munkatársa. Munkájáról és holokauszt túlélő családjáról mesélt. Megelevenedett a 

történelem. A gyönyörű és ritka napsütésben a skót parlament új épülete előtti parkban 

ültünk le beszélgetni. Még aznap elsétáltunk a National Museum of Scotland-hoz is. A 

gyerekek kaptak időt a tárlatok felfedezésére, amit kis csoportokban tettek meg. A vasárnapi 

belváros karnevál hangulatába is belekóstoltunk. Belehallgattunk a zenekarok ingyenes 

koncertjeibe. Alkonyatkor értünk vissza a szálláshelyünkre. A szállóba visszatérve 

átbeszéltük a nap élményeit, majd kártyaparti következett és közös filmnézés, ami alvásba 

torkollott. 

 

Judy Russel és a csapat egy része

http://www.skyetravel.com/


Június 20. hétfőre volt belépőnk az Edinburgh Castle-be. Reggeli után felkerekedtünk és 

irány a vár. Bejártuk minden zegét-zugát. Rohamosan közelgett a haza indulás ideje, ezért 

úgy döntöttünk, szuvenírt a reptéren veszünk. Közösen elköltöttük kinti létünk utolsó fish and 

chips fogását egy hangulatos pavilonnál a parkban, mintegy piknikezve a gyönyörű időben. 

Fájó szívvel indultunk a poggyászokért az Ibis Hotelbe, majd a reptérre. 

 

 

 



A gépünkbe 16:45 helyett csak 18:30 körül szállhattunk be, így valóban jutott idő az 

ajándékok megvételére, közös időtöltésre, sőt előkerült a kártya is. 

 

 

Az utolsó percek Skóciában 

 

Ferihegyen 22:55 körül találkoztunk a ránk váró szülőkkel. 

Fáradt, de vidám és élményekkel teli gyerekeket adhattam vissza szüleiknek. 

 

Remek időjárás, remek csapat, nagyszerű programlehetőségek tették felejthetetlenné a kint 

töltött hosszú hétvégét. 

 

 

Budapest, 2022. június 27. 
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