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Mexikó magában foglalja annak minden gazdagságát: az ország egész területén átívelő gyönyörű 

tájakat; a monumentális régészeti lelőhelyeket, amelyek összekötik az ott élőket a múltjukkal; 

óriási városokat és festői falvakat, nagy kultúrával és emlékezetes hagyományokkal; a 

gasztronómiát, az ízletes hagyományos ételeket és új alkotásokat; a világhírű mexikói zenét; és 

mindenek előtt lakóit, akik napról napra naggyá teszik.  

 

A Föld minden tájáról meghívjuk a gyermekeket, hogy vegyenek részt Gyermek 

Rajzversenyünkön, melynek témája: “Az Én Mexikóm, Mexikó történelme, hagyományai, 

gasztronómiája, partjai, zenéje”. 

 

A művek azt hivatottak tükrözni, hogy Mexikó és más országok gyermekei miként látják 

Mexikót. Miként képzeli el Mexikót egy gyermek az Egyesült Államokban? Hogyan látja azt egy 

lengyel vagy egy malajziai? Vagy miként látja egy mexikói gyermek a saját hazáját?  

 

A Külföldön Élő Mexikóiak Intézete felhívja a gyermekeket a világ minden tájáról, hogy vegyenek 

részt a XXII. Gyermek Rajzversenyen: “Az Én Mexikóm, Mexikó történelme, hagyományai, 

gasztronómiája, partjai, zenéje” 
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Mexikó Külügyminisztériuma a Külföldön Élő Mexikóiak Intézetén keresztül (IME) meghív téged, 

hogy részt vegyél a XXII. Gyermek Rajzversenyen, melynek témája:  

Mexikó különleges történelme, évezredes hagyományai, világszerte elismert gasztronómiája, 

partjai melyek túristákat vonzanak a világ minden részéről és zenéje, mely magába zárja Mexikó 

emlékeit, tájait és  szépségeit.   

 

Ebben az évben felhívunk minden gyermeket, hogy ismerje meg Mexikót és rajzoljon 

hagyományairól, gasztronómiájáról, partjairól és zenéjéről. 

SZÁMÍTUNK MINDENKIRE, HOGY EGYÜTT VÁGHASSUNK BELE 

EBBE AZ ÚJ KALANDBA 

RAJZOLJUNK SZABADON MEXIKÓRÓL, KEZDJÜK IS… ! 
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MIRE VAN SZÜKSÉGED A RÉSZVÉTELHEZ?  

 

 Készítsd el a rajzodat, és küldd el a Magyarországra akkreditált Mexikói 

Nagykövetségnek (1024, Budapest, Rómer Flóris u. 58.); 

 Ha Magyarországon, Bulgáriában vagy Horvátországban élő mexikói vagy 

magyar/horvát/bolgár állampolgárok vagytok, küldjétek el a rajzotokat a Magyarországra 

akkreditált Mexikói Nagykövetségnek! (1024, Budapest, Rómer Flóris u. 58.);  

 6 és 14 év közötti kor; 

 Rajzod elkészítéséhez használhatsz ecsetet, ceruzát, akrilt, vízfestéket vagy bármilyen 

más technikát, ami neked megfelel. 

 Rajzodat egy szögletes (30cm x 30cm | 12” x 12” hüvelyk) lapra vagy kartonpapírra kell 

elkészítened; 

 Ne felejtsd el kitölteni és a rajzod hátuljára ragasztani a jelentkezési lapot! 

 

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET! 

Minden évben a világ minden táján, gyermekek ezrei vesznek részt „Az én Mexikóm” Gyermek 

Rajzpályázaton.  

A 12 győztes és az 50 dicséretben részesített pályamű kiállításra kerül Mexikóvárosban, valamint 

a rajzversenyre beküldött művekből minden évben világkörüli kiállítást szerveznek. 

 

DÍJAK: 

 A 12 győztes meglepetés ajándékban részesül; 

 50 pályamű dícséretben részesül; 

 A 62 kiválasztott rajz megjelenik az IME 2019-es Naptárban és részt vesz a 2018-as 

vándorkiállításon.  
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ZSŰRI: 

 A zsűri legalább három főből fog állni:  

 Mexikó Kulturális Minisztériumának képviselőjéből; 

 Mexikó Külügyminisztériuma Külföldön Élő  Mexikóiak Intézetének képviselőjéből; 

 Meghívott művészekből, mint például: 

 A Mexikói Külügyminisztérium valamely dolgozójának 6. osztályos gyermeke. 

 A 12 győztes és az 50 dicséretben részesített pályamű kiválasztásánál a zsűrinek 

figyelembe kell vennie azok földrajzi eloszlását – Észak-Amerika; a világ más országai, és 

Mexikó – valamint a résztvevő korosztályokat (6-8; 9-11; 12-14 évesek). 

EMLÉKEZTETŐ! 
Ne felejtsd el rajzodat 2018. május 31. előtt elküldeni! 

 Feltüntetni a dátumot és az aláírásodat a rajzod jobb alsó sarkában,  

 Kitölteni és a rajzod hátuljára ragasztani a jelentkezési lapot (lásd csatolmányban),  

 Megadni a rajz címét és leírását (magyarul, angolul vagy spanyolul),  

 Elküldeni a kész rajzot a Magyarországra akkreditált Mexikói Nagykövetségnek (1024, 

Budapest, Rómer Flóris u. 58.) a jelentkezési határidő előtt: 2018. május 31.  
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 Másolt vagy gyűrött rajzok, vagy olyan rajzok beküldése, melyen egy felnőtt 

segítsége egyértelműen látható.  

 Befejezetlen rajzok beküldése, valamint azon rajzok sem vehetnek részt a 

pályázaton, melyekről hiányzik a jelentkezési lap, vagy nem megfelelő méretűek 

(30cm x 30cm vagy 12 "x 12"),  

 Olyan rajzok beküldése, melyek nem a jelenlegi kiírás témakörében készültek. 

 A résztvevők hozzájárulnak, hogy a Külföldön Élő Mexikóiak Intézete (IME) a 

beküldött rajzokat kiállítsa és másolja, valamint ahhoz, hogy azokat promóciós 

célokra felhasználja.  

 Az eredményeket 2018. június 29-én az IME weboldalán teszik majd közzé. 

Egyéb kérdésekben, melyekre jelen tájékoztató nem tér ki, kérjük, hogy forduljon a Külföldön Élő Mexikóiak 

Intézetének Igazgatójához.  

http://www.gob.mx/ime
http://www.ime.gob.mmx/esteesmimexico2018/
http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_EEMM_2017.pdf
http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_EEMM_2017.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias
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amennyiben rajzod díjnyertes lesz ez a leírás fog megjelenni a kiállításon 

és a naptárban (kérjük, hogy ezt a mezőt mindenképpen töltsétek ki, akár magyar nyelven): 


