
A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny Alapítvány minden tanévben angol nyelvi 
versenyt ír ki a budapesti általános iskolák és a magyar református iskolák 8. évfolyamos 
tanulói számára.  

A verseny célja: 
• Jane Haining önfeláldozó emlékének ápolása, mint az emberi helytállás egyik 

példaképe a holokauszt idején,  
• a résztvevők angol nyelvi tudásának fejlesztése és felmérése,  
• együttműködés az önkormányzati és egyházi iskolák között,  
• hozzájárulás a magyar-skót kapcsolat építéséhez.  

Rövid ismertető a verseny névadójáról:  

A VI. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát az 1841-től Magyarországon működő 
Skót Misszió építette és kezdte meg benne az oktatást 1912-ben. A missziónak az volt a célja, 
hogy a felekezeti hovatartozástól függetlenül minden gyermeket hitben, Isten iránti 
szeretetben együtt neveljen. A polgári leányiskolaként működő országosan híres SKÓT olyan 
biztonságot, belső tartást adott tanulói számára, amely lehetővé tette az élést, a túlélést és a 
példás emberi magatartást minden körülmények között. Adott műveltséget, szépséget és hitet. 
Ebben az iskolában dolgozott 1935-44-ig internátusi igazgatóként a Skóciából származó 
angolszász nevelőnő,  

Miss. Jane Haining  
 

Az 1940-es évek elején zsidó 
tanítványait és azok családjait 

mentette, menekítette és bújtatta. 
Mindezért 1944 áprilisában a 

németek Auschwitzba hurcolták, 
ahol mártírhalált halt. 

Nemes emberi magatartásának állít 
emléket az 1990-ben létrehozott 

alapítvány, mely az ő nevét viseli. A 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és a Református Pedagógiai Intézet 

kíséri figyelemmel és rendezi az 
alapítvány és a nyelvi verseny 

ügyeit. 
 
 
 
 
A Kuratórium és a szakemberekből álló Zsűri a benevezéseket az alábbiak szerint várja:  

• Benevezhetnek a budapesti általános iskolák, a magyar református iskolák és a VI. 
kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. évfolyamos tanulói.  

• Iskolánként tetszőleges létszámú tanuló jelentkezhet.  

Versenyen résztvevők kategóriái:  

• Budapesti általános iskolák  
• Református iskolák  
• Vörösmarty Mihály Általános Iskola (VI. kerület)  

Kategóriánkénti eltérő szabályok:  

• Budapesti általános iskolák: iskolánként tetszőleges számú jelentkező, központi 
írásbeli és döntő. 

• Református iskolák: iskolánként tetszőleges számú jelentkező, helyben írt dolgozatok, 
az iskola legjobb dolgozata felüljavításra beküldendő, döntő központi. 

• Vörösmarty Általános Iskola: tetszőleges számú jelentkező, központi írásbeli és döntő. 



Nevezés módja: 
Levélben, faxon, vagy e-mailben. 

Nevezési feltételek:  

• Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az angol nyelvet Magyarországon 
sajátították el.  

• Nem nevezhet olyan tanuló, akinek szülője angol anyanyelvű vagy angol 
nyelvterületről származó.  

• Nem nevezhet az a tanuló, aki fél évnél hosszabb időt töltött angol nyelvterületen 
illetve külföldön angol tannyelvű iskolában tanult.  

Nevezési díj: 1500.-Ft/ fő  

Verseny leírása: 
A verseny két fordulós.  

Az első forduló egy írásbeli és hallás utáni szövegértésből áll.  

Írásbeli lehetséges feladattípusok:  

• nyelvtani feleletválasztós teszt,  
• fordítás magyarról angolra vagy angolról magyarra,  
• mondat szerkesztés,  
• olvasás utáni szövegértés ellenőrzése,  
• szókincs mérése,  
• illetve angolszász kultúrával kapcsolatos feladatok.  

Hallás utáni szövegértés:  

• hangszalagról egy rövid történet háromszori meghallgatása,  
• a szöveg megértésének ellenőrzése táblázat, felelet választós illetve adott kérdésekre 

válaszadás alapján.  

Az első forduló feladatait a Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkatársai állítják össze. 

Az írásbeli fordulónál a brit angol nyelv helyesírási szabályait fogadjuk el! 

Az írásbeli feladatok megírásánál szótárt nem lehet használni! 

Az elért eredményekről a Vörösmarty Mihály Általános Iskola honlapján tájékozódhatnak. 

A második forduló, továbbiakban döntő, szóbeli verseny. 

Döntőn várható feladatok:  

• rövid bemutatkozás,  
• társalgási szituáció,  
• beszélgetés egy megadott képről és  
• memoriter (2 perces tetszőleges részlet a Bibliából vagy a versenyszervezők által 

megadott szövegből)  

Idei év memoritereként választható szöveg: 



Charles Dickens: Oliver Twist (angol szöveggel) 

A verseny zsűrije az Alapítvány által felkért tanárok illetve szakemberek. A zsűri elnökét a 
Kuratórium kéri fel, míg a zsűri más tagjait sorsolással választják a döntő napján. 

A verseny díjazása: 

A három kategóriában az első helyezettek díja egy 

egyhetes/tíz napos út Skóciában az adott tanév nyarán. 

További helyezettek (2-5.) könyvcsomagban részesülnek. 

Kísérőtanár választása: 
A versenyen 1-3. helyezést elért pedagógusok részére az Alapítvány meghívásos pályázatot ír 
ki a díjazottak skóciai útján a kísérőtanári feladatok ellátására. 

Az elbírálás szempontjai:  

• a pályázó által felkészített diák helyezése,  
• az önrész vállalása,  
• nyilatkozat a feladat vállalásáról,  
• arányosság a meghívott iskolák körében, rotáció.  

A versenyre benevező tanulóknak eredményes részvételt és kollégáinknak sikeres 
felkészítést kívánunk! 

Jane Haining Angol Nyelvi Verseny Alapítvány Kuratóriuma 

 
 


