Három diákunkat tüntette ki a mexikói nagykövet
2019. május 30-án, David Nájera Rivas, Mexikó Magyarországra akkreditált rendkívüli és
meghatalmazott Nagykövete, nagyköveti rezidenciáján adott fogadást a magyar középfokú
oktatási intézményekben spanyol nyelvű tanulmányaikban a 2018/19-es tanévben
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó magyar tanulók elismerésére, s adta át nekik a Mexikó
érmet.
A Föld legnépesebb spanyol nyelvű országa összesen tizenegy magyar középiskola közel
kétezer diákja közül választotta ki azt a 33 legkiválóbb spanyol nyelven tanulmányokat folytató
magyar tanulót, akik egy ünnepélyes fogadás keretei között vehették át díjaikat Mexikó
Nagykövetétől.
A tizenegy magyar középfokú oktatási intézmény között megtalálhatóak budapesti, debreceni,
kecskeméti, miskolci, pécsi, szegedi és veszprémi középiskolák, melyek lehetővé teszik a
spanyol nyelv elsajátítását a diákok számára. A fogadáson a sajtó és az iskolák képviselői
mellett a Magyarországra akkreditált latin-amerikai nagykövetek, volt magyar Mexikóba
akkreditált nagykövetek, magas rangú magyar állami tisztviselők, magyar egyetemek és a
budapesti Cervantes Intézet képviselői is jelen voltak.
A Mexikói Nagykövetség másodszor osztotta ki ezeket az emlékérmeket és okleveleket a
tanulmányaik során kiemelkedő eredményeket felmutató diákoknak, mely hűen tükrözi Mexikó
elkötelezettségét a két ország közötti oktatási és kulturális együttműködés megerősítésében.
A 11.B osztály három kiválósága vehette át a díjat: Király Bence, Szilágyi Emese Mária és
Tóth Boglárka.
Az elismeréshez szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk Rátok és köszönjük, hogy iskolánk
hírnevét öregbítitek!
”Fue uno de los días más memorables de mi vida. Jamás olvidaré el momento de estrecharle la
mano al embajador mexicano y codearme con tanta gente importante. Muchas gracias a mis
profesores por nominarme a ese premio de excelencia.” (Király Bence)
”Nos recibieron con mucho cariño, y después de la entrega de premios pudimos disfrutar de
una recepción abundante en comida y bebida tradicional mejicana. Nos lo pasamos genial y
además tuvimos la oportunidad de platicar con embajadores de otros países hispanohablantes.
Me encantó.” (Szilágyi Emese Mária)
”Hoy he tenido una oportunidad por la que siempre estaré agradecida. Ha sido un gran honor
para mí recibir un premio tan importante del embajador de México. La recepción ha sido
maravillosa, he conocido a gente importante e interesante y he probado varios platos típicos.
Gracias a mis profesores por haberme nombrado a este premio.” (Tóth Boglárka)

