
 

A budapesti Mexikói Nagykövetségen ismét fazekasos diákot díjaztak  
IV. Magyarország-Latin-Amerika Irodalmi Verseny 2020 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Latin-Amerika és Karib-térség Főosztálya a 

tavalyi évhez hasonlóan idén is tanulmányi versenyt rendezett a Magyarországra akkreditált 

latin-amerikai nagykövetségek közreműködésével. A verseny célja, hogy közelebb hozzák 

hazánkhoz ezeket a távoli amerikai kultúrákat. 

Napokkal ezelőtt szomorúan vettem tudomásul, hogy 2020-ban elmarad az ünnepélyes 

díjkiosztó gála a világjárvány okozta rendelkezések miatt. Amióta tudom, hogy második 

helyezést értem el a ezen a neves irodalmi versenyen, azóta ábrándoztam róla, hogy milyen 

lesz majd találkoznom a Latin-amerikai nagykövetekkel, és egyáltalán hogy is néz ki egy 

Nagykövetség. Aztán váratlanul csodálatos hírt kaptam, mely szerint a Mexikói 

Nagykövetségen mégis valóra válik az álmom, amiért oly keményen dolgoztam. Bár az 

eseményt megrendezték, de a jelenlegi helyzetre való tekintettel, 2020. december 10-én, 

egyedül képviseltem a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumot a ceremónián. Sajnos 

felkészítő tanárom, Emmanuel Rojas Benítez, nem lehetett jelen.  

Az eseményt David Nájera mexikói nagykövet és egyben a Latin-amerikai és Karib-

térségi Csoport dékánja nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a kezdeményezés fő célja a 

kultúrák közötti párbeszéd magasabb szintre emelése. Hozzátette, hogy megdőlt a versenyen 

való részvételi rekord és nehéz dolguk volt a helyezettek kiválasztásában, ugyanis nagyon 

színvonalas munkák születtek. Továbbá gratulált nekünk, versenyzőknek a beadott 

pályamunkánkhoz.  

 



Ezután Varga Pál, az EU-LAC Foundation képviselőjeként tartott beszédet, melyben ő 

is kiemelte az interkulturális versenyek fontosságát. A beszédeket követően került sor a díjak 

átadására, melyet a Mexikói Nagykövetség Facebook oldalán élőben közvetítettek. A 

közvetítés végeztével kötetlen beszélgetést folytathattam a nagykövetekkel, mely óriási 

megtiszteltetés volt. Személyesen megismerhettem az argentin, a brazil, a chilei, a kolumbiai, 

a kubai, az ecuadori, a mexikói és a perui nagykövetet. A tárgyi nyereményeken túl 

pénzjutalomban is részesültem, és kaptam egy fantasztikus oklevelet is, de számomra az igazi 

érték az, hogy a befektetett munkámnak meglett a gyümölcse. Olyan elismerésben 

részesültem, melyre mindig büszkén fogok emlékezni. Szeretném megköszönni tanáraimnak 

és szeretteimnek a támogatást és a jó tanácsokat, melyekkel segítettek a pályamunkám 

megírásában!  

 

A pályamunkám a "Határok nélkül: Chilei Útvesztő" címet kapta. Az Atacama expedícióról 

szól, melyben a lírai én a küldetés vezetőjének a felesége, az ő naplóbejegyzésein keresztül 

mutatom be a magyar-chilei kapcsolatot, mely az ő jellemfejlődésével jár, mindez színes 

kalandokon keresztül. (Szilágyi Zsófia, 11. B.) 

 


