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 Mór, 2011. szeptember 9. Ez a londoni tanulmányi út mély 

benyomást tett az akkor még gimnazista Simek Zsuzsannára. Annyira, hogy már akkor 

megfogalmazódott benne a vágy, hogy ne ez legyen az első és utolsó tanulmányi út az 

Egyesült Királyságba. Az álom megvalósulására azonban még pár évet várnia kellett 

Zsuzsának. Ugyanúgy Szinável Tamásnak is, akiben az angol nyelv iránti vonzalom már 

az általános iskolában megmutatkozott, s mely a gimnáziumi évek alatt csak 

felerősödött. Tamás ma a skóciai Dundeeban él, és ottani egyetemi tanulmányaira 

készül. 

Két élettörténet, amelyben közös, hogy mindkettő a Fejér megyei Móron kezdődött. 

Simek Zsuzsanna és Szinável Tamás a Táncsics Mihály Gimnázium tavalyelőtt végzett 

diákjai. Olyan intézmény ez, amelynek kiemelt céljai között szerepel a végzősök 

felkészítése a globalizált világban való helytállásra. „Szerintem nagyon jó angol 

alapokkal hagytuk el a gimnáziumot, mindenki, aki itt tanult, nyolcas vagy kilences 

szintet ért el a kilences skálán a felvételi szintfelmérőn” - számol be Simek Zsuzsanna, 

aki Szinável Tamáshoz hasonlóan a múlt tanévben egy egyéves angol nyelvi kurzuson 

(ESOL, English for speakers of other languages) vett részt a skóciai Dundee College-ban.  

A nyelvi alapokat mindketten a móri intézmény angol speciális osztályában szerezték 

meg, ahol magas óraszámban folyik az angol nyelv oktatása.  „Az angol tudásomnak jó és 

használható alapot adott ez a speciális osztály, mióta itt vagyok, csak azt a tudást kellett 

tovább építgetnem, ami ott rám tapadt. Szeretném megköszönni Páris Erzsi néninek és 

Simek Vali néninek, hogy ennyit noszogattak, és toltak minket előre. Ott nem hittem el, 

hogy ennyit fog segíteni, hogy odafigyeltem órán” - szögezi le Szinável Tamás.  



A skóciai projekt Szinável Tamásnak nem ért végett, hiszen most, munkavégzés mellett 

az IELTS – vizsgára készül, amelynek a megszerzése feljogosítja őt arra, hogy Nagy-

Brittaniában tanulhasson felsőoktatási intézményben. Simek Zsuzsanna a skóciai 

nyelvkurzus után Veszprémbe, a Pannon Egyetemre készül. Az Emberi erőforrás szakra 

esett a választása, egy olyan szakírányra: „amivel kint is el tudok helyezkedni” – mondja. 

Erre garancia az angol gazdasági és üzleti szaknyelv (Business English) tantárgy is, 

amely a felsőoktatási képzés szerves részét alkotja. „A kinti skót tanárok is ezt a szakot 

ajánlották” - ad Zsuzsa betekintést a pályaválasztási döntésfolyamatba. Az angolhoz 

hasonlóan a német nyelv ismeretének is nagy jelentőséget tulajdonít Simek Zsuzsanna, 

ennek a Táncsics Mihály Gimnáziumban régi hagyománya van.  

„Fontos mindkét nyelv ismerete, főleg Mór és környékén” - szögezi le a bakonycsernyei 

születésű egyetemista. Szinável Tamás is hasonlóan vélekedik. Szerinte is fontos a 

német nyelvtudás, nem utolsósorban a kinti tanulási és munkavállalási lehetőségek 

miatt. A többnyelvűség számára nagy kincs: „Kicsit távolabbról nézve a dolgokat, néha 

tátott szájjal bámuljuk barátainkat. Egyik nagyon jó barátunk 5 nyelven beszél, nem 

perfektül, de elég szépen elbeszélget angolul, oroszul, bolgárul, lengyelül és litvánul is. 

Most ő csak egy példa volt a sok közül, csodáljuk azokat embereket, akiknek ilyen jó 

nyelvérzékük van. Itt, Skóciában nagyon sok lengyel él, nekik sokkal könnyebb 

elhelyezkedni. Angoltudás nélkül kijönnek és dolgoznak, mivel mindenhol van olyan 

lengyel a ranglétra tetején vagy ahhoz közel, aki beszervezi, betanítja őket” - ad 

bepillantást Szinável Tamás skóciai élményeibe. 

Zsuzsa és Tamás jelene, az évekkel ezelőtt megalapozott életútja egy dologra rávilágít: A 

globalizált világban való érvényesülésnek zálogai az iskolában megszerzett tudás és az 

ott kifejlesztett képességek. A két volt táncsicsos diák esetében kézzelfogható ennek a 

munkának az eredménye. Példájuk mutatja, hogy Dundee nincs is olyan messzire 

Mórtól, mint ahogy gondolná az ember.    
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